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IIBL ΣΩ. "Ορα δή, Πρώταρχε, τίνα λόγον μέλλεις παρά 

Φιλήβον δέχεσθαι νυνί και προς τίνα τον παρ' ήμϊν άμψισβη-

b reti», èàv μη σοι κατάνοϋν fj λεγόμενος. Βούλει συγκεφα-

λαιωσώμεθα έκάτερον ; 

ΠΡΩ. Πάνν μεν οΰν. 

ΣΩ. Φίληβος μεν τοίννν αγαθόν εϊναί ψησι το χαίρειν 

πασι ζφοις παί την ήδοίήν και τέρψιν, καί όσα τον γένους 

εστί τούτον συμφωνά' το δε παρ' ημών άμφισβήτημά έστι 

μη ταϋτα, άλλα το φρονεΐν και το νοεϊν καΐμεμνήσθαι καί 

τα τούτων αύ συγγενή, δόξαν τε όρθήν καί αληθείς λογι

σμούς, της γε ηδονής άμείνω και λφω γίγνεσθαι σύμπασιν 

C ΰσαπερ αυτών δυνατά μεταλαβειν δννατοϊς ôè μετασχεϊν 

ώψελιμώτατον απάντων είναι πασι τοις ο$σί τε και έσο-

μένοις. Μών ούχ οΰτω πως λέγομεν, <δ Φίληβε, έκάτεροι ; 

ΦΙ. Πάντων μεν ονν μάλιστα, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Δέχη δή τούτον τον νΰν διδόμενον, ώ Πρώταρχε, 

λόγον ; 

ΠΡΩ. 'Ανάγκη δέχεσθαι' Φίληβος γαρ ήμϊν 6 καλός 

απείρηκεν. 

ΣΩ. Δει δή περί αυτών τρόπω παντί τάληθές π^ πε~ 

ρανθήναι ; 

à ΠΡΩ. Δει γαρ oft». 

Φ Ι Λ Η Β Ο Σ 

("Η περί ήβονης, Ηθικός) 

Σωκράτης, Χΐρώταρχος, Φίληβος 

Σ Ω . Πρόσεξε, λοιπόν, Πρώταρχε, ποια εΐναι ή θέση, 11& 
πού πρόκειται να παραλαβής αύτη τή στιγμή άπό το Φίληβο 
καί ποια ή δική μου, πού έχεις να αντίκρουσης, αν δεν εΐναι 
σύμφωνη με τις άντιλήψειε σου. Θέλεις να συνοψίσουμε κα- b 
θεμιά χωριστά ; f1} 

Π Ρ Ω . Βεβαιότατα. 

Σ Ω . Ό Φίληβος, λοιπόν, παραδέχεται Οτι για Ολα τα 
ζωντανά Οντά αγαθό εΐναι ή χαρά, ή ηδονή και ή ευχαρίστηση 
καί 6σα ανήκουν σ' αυτή τήν κατηγορία ( 2 ) . 'Αντίθετα έγώ 
φέρνω τήν αντίρρηση οτι δεν είναι αυτά, άλλα ή φρόνηση καί ή 
νόηση καί ή μνήμη και ακόμη δσα συγγενεύουν μ* αυτά, ή 
σωστή δηλαδή γνώμη και ό αληθινός συλλογισμός*αύτά έχουν 
πολύ μεγαλύτερη αξία τουλάχιστο για δλα τά Οντά πού 
μπορούν να ε'χουν κάποιο μερίδιο σ* αυτά. Καί για δλα τα e 
ίντα πού μπορούν να πάρουν μέρος, εΐτε ζουν τώρα είτε θα 
ζήσουν στο μέλλον, αυτό είναι το πιο ωφέλιμο πράμα άπό 
κάθετι άλλο. Λοιπόν, Φίληβε, αυτές δεν είναι σε γενικές γραμ
μές οι απόψεις τοΰ ενός καΐ τοΰ άλλου ; 

ΦΙΛ. Με περισσήν ακρίβεια, Σωκράτη. 

Σ Ω . Δέχεσαι λοιπόν, Πρώταρχε, τή θέση πού σου 
παραδίνεται τώρα ; 

Π Ρ Ω . Είναι ανάγκη να τή δεχτώ, γιατί ό ώραΐος μας 
δ Φίληβος κουράστηκε καί τήν εγκαταλείπει. 

Σ Ω . Και πρέπει νά καταλήξουμε (3) στην άλήθε[α με 
κάθε τρόπο σ' αυτή τή συζήτηση ; 

Π Ρ Ω . Kai βέβαια πρέπει d 
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ΣΩ. ".Ιθι Οή, προς τούτοις διομολογήσω μέθα xal τάδε. 

ΠΡΩ. Το ποίον ; 

ΣΩ. Ώς νϋν ημών έκάτερος ίξιν ψυχής καί διάθεσιν 
άποψαίνειν τινά επιχειρήσει τήν δυναμέ'>ην ανθρώποις πασι 
τον βίον ενδαίμονα παρέχειν. *Αρ' ούχ οΰτωο ; 

ΠΡΩ. Οΰτω μεν ούν. 

ΣΩ. Ουκοϋν ύμεις μέν τήν τον χαιρειν, ημείς δ' αδ 
τήν τον φρονεΐν ; 

ΠΡΩ. "Εστί ταϋτα. 

ΣΩ. Τι δ' αν άλλη τις κρειττων τούτων φανη ; μών ούκ, 
β αν μεν ηδονή μάλλον φαίνηται συγγενής, ήττώμεθα μ&ν 

αμφότεροι τοΰ ταϋτα έχοντος βεβαίως βίον, κρατεί δέ ό της 
2a ηδονής τον της φρονήσεως ; 

ΠΡΩ. Ναι. 

ΣΩ. Άν δέ γε φρονήσει, νικφ μέν φρόνησις τήν ήδονήν, 
ή δέ ήτταται ; ταϋθ' otfraiç όμολογονμενά φάτε, ή πώς ; 

ΠΡΩ. Έμοί γονν δοκεΐ. 

ΣΩ. Τι δε Φιλήβφ ; τί φής ; 

ΦΙ. Έμοί με-» πάντως νικά» ήδονή^δοκεϊ καί δόξεν 
ου δέ, Πρώταρχε, ούτος γνώση. 

ΠΡΩ. Παοαοούς, ώ Φίληβε, ήμϊν τον λόγον ούκ αν 
Μτι κύριος εϊης της προς Σωκράτη ομολογίας ή καί του
ναντίον. 

b ΦΙ. 'Αληθή λέγεις· αλλά γαρ άφοσιοϋμαι και μαρτύ-
ρομαι νυν αυτήν τήν θεόν. 

ΠΡΩ. Kai ήμεΐς σοι τούτων γε αυτών σνμμάρτυρες 
αν εϊμεν, ώ ; ταϋτα ίλεγες âλέγεις.'Αλλά δή τα μετά ταϋτα 
έξης, ώ Σώκρατες, 8μως καί μετά Φιλήβου ίκόντος ή Οπως 
αν εθέλη πειρώμεθα 'περαίνειν. 

ΣΩ. Πειρατέον, απ' αυτής δή της θεοϋ, ήνδδε Άφρο-
οίτην μέν λέγεσθαί φησι, το δ' άληθέστατον^αντής Ονομα 
'Ηδονήν £?vat. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα. 

e ΣΩ. TÒ δ' εμόν δέος, ώ Πρώταρχε, αεί προς τα τών 
θεών ονόματα ούκ êaxt κατ' άνθρωπον, αλλά πέρα του με-

ΦΙΛΗΒΟΣ 

Σ Ω . 'Εμπρός λοιπόν* Οστερα ά π ' αυτά, ας συμφωνή
σουμε καί στΟ ακόλουθο. 

ΠΡΩ. Σέ ποίο ; 
Σ Ω . Στο δτι ό καθένας άπό μας τους δυο θά προσπαθήση 

τώρα νά παρουσίαση κάποια ψυχική κατάσταση καί διά
θεση, ή ό ποία μπορεί νά προσφέρη σέ δλους τους ανθρώπους 
μιαν ευτυχισμένη ζωή. Μήπωί δέν zï\cti έτσι ; 

ΠΡΩ. "Ετσι βέβαια. 
Σ Ω . Έσεΐς λοιπόν της χαράς καί μεις πάλι της φρό

νησης ; 
ΠΡΩ. Σύμφωνοι. 
Σ Ω . 'Αλλά τί θά συμβή, άν προβάλη κάποια άλλη 

ανώτερη άπ* αυτές ; Μήπως, άν φαίνεται πιο συγγενική προς 
τήν ηδονή, δέ θά νικηθούμε καί οί δυο άπό τή ζωή πού έχει e 
σταθερά αύτη τήν ανωτερότητα, άλλα παράλληλα καί ή ζωή 
της ήοονής δέ θά είναι νικήτρια Tr>c ζωής rr\c φρόνησης ; 12a 

ΠΡΩ. Ναί. 

Σ Ω . *Αν αντίθετα είναι συγγενική προς τή φρόνηση, 
νίκα ή φρόνηση τήν ηδονή και αυτή νικιέται ; Παραδέχεστε 
πώς σ' αυτά έτσι συμφωνούμε ή πώς αλλιώς ; 

ΠΡΩ. Έ γ ώ τουλάχιστο τι» παραδέχομαι. 
Σ Ω . Καί σύ, Φίληβε, τί λές ; 

ΦΙΛ. Έ γ ώ παραδέχομαι καί θά παραδέχομαι πώς ή 
ηδονή οπωσδήποτε νικά. Καί σύ, Πρώταρχε, μόνος σου θά 
το άποφασίσης. 

ΠΡΩ. Φίληβε, μας παράδωσες τή θέση σου. Δέ θά μπο
ρούσες λοιπόν πια νά έχης αποφασιστική γ\ώμη για το άν 
θά συμφωνήσω ή θά διαφωνήσω μέ τό Σωκράτη. 

ΦΙΛ. Μιλάς σωστά" γι* αυτό καί γ ώ νίπτω τάς χείρας b 
μου καί φωνάζω μάρτυρα μου τήν ΐδια τή Θεά. 

ΠΡΩ. Καί μεΐς μαζΐ γ ι ' αυτά δά θά μαρτυρούσαμε γιά 
σένα πώς έλεγες αυτά πού λές. 'Αλλά, Σωκράτη, ας προσ
παθήσουμε νά προχωρήσουμε καί νά φτάσουμε σ* ένα τέλος 
εϊτε μέ τή θέληση τοϋ Φίληβου τΐτε δπως αλλιώς θά τώθελε. 

Σ Ω . ΛΑς προσπαθήσουμε· κι ας αρχίσουμε άπ' αυτή τήν 
ϊδια τη Θεά, πού τοϋτος ισχυρίζεται πώς λέγεται 'Αφροδίτη, 
δμως το πιο σωστό της δνομα είναι ηδονή. 

Π Ρ Ω . Πολύ σωστά. 
Σ Ω . Tè δέος πού έχω, Πρώταρχε, πάντα γιά τά όνομα- * 

τα τών θεών δέν εΐναι το συνηθισμένο στους ανθρώπους, 
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γιστον φόβου. Και νυν τήν μεν Άφροδίτψ, onfj εκείνη φίλον, 

ταύτη προσαγορεύω· τήν δέ ήδονήν οίδα ώς έστι ποικίλον, 

καί δπερ εΐπον,,άπ' εκείνης ήμας αρχόμενους ενθνμεϊσθαι δεϊ 

καί ακοπεϊν ήντινα φύσιν έχει. "Εστί γάρ, άκούειν μεν οΰτως 

απλώς, êv τι, μορφάς δέ δήπον παντοίας εϊληφε και τίνα 

τρόπον ανόμοιους άλλήλαις. Ίδέ γάρ· ήδεσθαι μέν φαμεν 

d τον άκολασταίνοντα ανθρωπον, ήδεσθαι δέ καί τον σωφρο-

νοϋντα αντώ τφ σωφρονεϊν ήδεσθαι δ' αύ και τον άνοηταί-

νοντα καί ανόητων δοξών και ελπίδων μεστόν, ήδεσθαι δ* αδ 

τον φρονοϋντα αύτώ τω φρονεϊν καί τούτων τών ηδονών 

έκατέρος πώς άν τις όμοιας αλλήλαις είναι λέγων ούκ ανόητος 

φαίνοιτο ένδίκως ; 

ΠΡΩ. Είσί μεν γαρ άπ' εναντίων, ώ Σώκρατες, αύται 

πραγμάτων, ού μήν αύταί γε άλλήλαις έναντίαι. Πώς γαρ 

e ήδονη γε ήδονή[μής]ούχ όμοιότατον άν ειη, τοΰτο αυτό έαντώ, 

πάντων χρημάτων ; 

ΣΩ. Kai γαρ χρώμα, ώ δαιμόνιε, χρώρ,ατν κατά γε 

αυτό τοΰτο ουδέν διοίσειτο χρώμα είναι παν, τό γε μήν μέλαν 

τφ λενκω πάντες γιγνώσκομεν ώς προς τω διάφορον είναι 

καί εναντιώτατον δν τνγχάνει. Kai δή και σχήμα σχήματι 

κατά ταύτόν γένει μέν έστι παν έν, τα δε μέ-ρη τοις μέρεαιν 

13a. αύτοΰ τα μέν εναντιότατα άλλήλοις, τα δε Οιαφορότητ' έχοντα 

μυρίαν που τυγχάνει, και πολλά έντερα οΰτως έχονθ' εύρή-

σομεν. "Ωστε τούτω γε τφ λόγφ μή πίατενε, τω πάντα τα 

έναντκοτατα êv ποιοΰντι. Φοβούμαι δέ μή τινας ήδονάς 

ήόοναϊς εύρήσομεν εναντίας. 

ΠΡΩ. "Ισως· άλλα τί τονθ' ημών βλάψει τον λόγον ; 

ΣΩ. "Οτι προααγορεύεις αυτά ανόμοια δντα έτέρφ, 

φήσομεν, ονόματι· λέγεις γαρ αγαθά πάντ' είναι τα ηδέα. Τά 
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•άλλα ξεπερνάει τον πιο μεγάλο φόβο. "Ετσι καί τώρα, τήν 
"'Αφροδίτη τήν καλώ μέ τδνομα πού εκείνη αγαπά (*). "Ομως 
•ή ηδονή ξέρω πώς είναι κάτι το ποικίλο* όπως λοιπόν πα
ρατήρησα, αρχίζοντας άπό κείνη, πρέπει νά Ιχουμε στο 
νοϋ μας καί νά εξετάσουμε ποια είναι ή φύση της. 'Ακού
γοντας έτσι άπλα τδνομά της, εΐναι βέβαια ένα, δμως έχει 
πάρει μορφές κάθε λογής καί ανόμοιες κατά κάποιο τρόπο 
•μεταξύ τους. Πρόσεξε. Λέμε πώς ό άνθρωπος πού άκολασταί-
*νει αίσθάνεται ηδονή· άπό τήν άλλη πώς αισθάνεται ηδονή d 
καί δποιος είναι συνετός, ακριβώς μέ το νά είναι συνετές. 
"Ακόμη πώς αισθάνεται ηδονή καί δποιος άνοηταίνει καί 
εΐναι γεμάτος μέ ανόητες γνώμες καί ελπίδες. 'Από τήν 
•άλλη πάλι πώς αισθάνεται ηδονή ό άνθρωπος πού στοχάζεται, 
ακριβώς μέ το νά στοχάζεται. Πως λοιπόν δέ θά θεωρούσε 
κανείς, καί μ' 8λο του τό δίκιο, άνόητον εκείνον πού θά 

νέλεγε πώς είναι μεταξύ τους δμοιες οί ηδονές καθενός ά π ' 
αυτά τά ζεύγη ; 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς, Σωκράτη, αυτές πηγάζουν άπό αντί
θ ε τ α πράματα, δμως αυτές οί ίδιες δέν είναι βέβαια αντί
θετες. Γιατί πώς θά μπορούσε ή ηδονή νά μήν εΐναι τό π ώ 
•δμοιο άπ' δλα τά πράματα προς τήν ηδονή, δηλαδή αυτό θ 
προς τόν ΐδιο τόν εαυτό του ; 

Σ Ω . Κι ένα χρώμα βέβαια προς ένα άλλο χρώμα (Β), 
'θαυμάσιε φίλε. 'Ασφαλώς δσον άφορα στην Εδια του τήν 
•ουσία τό χρώμα θά εΐναι παντού καί πάντα χρώμα, χωρίς ποτέ 
ναύποστηδιαφορά.'Όμωςδλοιξέρουμεδτιτό μαϋρο είναι δχι 
μόνο διαφορετικό άπα τό άσπρο, άλλα και απόλυτα αντίθετο 
τ ο υ . Κατά τόν Εδιο μάλιστα τρόπο καί ένα σχήμα προς 2να 
•άλλο σχήμα. Γενικά βέβαια τό σύνολο είναι ίνα, δμως άπό 
τά μέρη του άλλα είναι απόλυτα αντίθετα, άλλα πάλι έχουν 13· 
'άπειρες διαφορές μεταξύ τους. Καί πολλά άλλα πράματα 
'θά βροϋμε να είναι σ* αυτή τήν κατάσταση. "Ωστε μή δίνης 
-πίστη σ' αυτό τό επιχείρημα πού κάνει δλα τά απόλυτα άντί-
δετα ένα. Καί φοβούμαι μήπως βροϋμε πώς υπάρχουν κά
ποιες ηδονές αντίθετες προς άλλες ηδονές. 

Π Ρ Ω . "Ισως. 'Αλλά γιατί αυτό θ ' άδυνατήση τη θέση 

ίμ*ς ; 
Σ Ω . Γιατί σ* αυτά πού είναι ανόμοια τους δίνεις, θά 

•ποϋμε,ένα δεύτερο Ονομα· γιατί λές δτι δλα δσα προξενούν 
-.ΐ)δονή είναι αγαθά. Βέβαια κανένα επιχείρημα δέν ύπαρχε*. 
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μέν ούν μή ούχι ηδέα εΐναι τά ηδέα λόγος ουδείς αμφισβητεί-

b κακά δ' δντα αυτών τά πολλά καί αγαθά δέ, ώς ήμεϊς φαμέν, 

Ομως πάντα σύ προσαγορεύεις αγαθά αυτά, ομολόγων ανόμοια 

εΐναι, τ ω λόγφ εϊ τ/ς σε προσαναγκάζοι. τί ούν δή ταύτον 

έν ταϊς κακαϊς ομοίως και h· άγαθαϊς ενόν πάσας ήδονας 

αγαθόν είναι προσαγορεύεις ; 

ΠΡΩ. Πώς λέγεις, ώ Σώκρατες ; οϊει γάρ τίνα συγ-

χωρήσεσθαι, θέμενον ήδονήν είναι τάγαθόν, είτα άνέξεσθαί 

e σου λέγοντος τάς μέν είναί τινας άγαθάς ήδονάς, τάς δέ τινας 

ετέρας αυτών κακάς ; 

ΣΩ. 'Αλλ' ούν ανόμοιους γε ψήσεις αύτάς άλλήλαις 

είναι καί τινας εναντίας. 

ΠΡΩ. Ούτι καθ' δσον γε ήδοναί. 

ΣΩ. Πάλιν εις τον αυτόν φερόμεθα λόγον, ώ Πρώταρχε, 

ούδ' άρα ήδονήν ηδονής διάφορον, άλλα πάσας όμοιας είναι 

φήαομεν, καί τά παραδείγματα ήμας τά νυνδή λεχθέντα 

ουδέν τιτρώσκει, πεισόμεθα δέ καί έρονμεν δπερ οί πώ·τοη 

d φαυλότατοι τε και περί λόγους άμα νέοι. 

ΠΡΩ. Τά ποία δή λέγεις ; 

ΣΩ. "Οτι σε μιμούμενος έγώ και αμυνόμενος έαν τολμώ 

λέγειν ώς το άνομοιότατόν έστι τφ άνομοιοτάτφ πάντων 

όμοιότατον, έξω τά αυτά aol λέγειν, καί φανούμεθά γε 

νεώτεροι τοϋ δέοντος, καί δ λόγος ήμϊν έκπεσών οΐχήσεται. 

Πάλιν ούν αυτόν άνακρονώμεθα, καί τάχ' άν Ιόντες είς τάς 

όμοιας ϊσως αν πως άλλήλοις συγχωρήσαιμεν. 

e ΠΡΩ. Αέγε πώς ; 

ΣΩ. Έμέ θες ύπό σου πάλιν έρωτώμενον, ώ Πρώ

ταρχε. 

ΠΡΩ. Tè ποϊον δή ; 

ΣΩ. Φρόνησίς τε καί επιστήμη και νους και πάνθ' οπόσατ 

δή κατ' αρχάς έγώ θέμενος εϊπον αγαθά, διερωτώμενος δτι 

ποτ' εστίν αγαθόν, άρ' ού ταύτον πείσονται τοΰτο δπερ^ ο σας 

λόγος ; 

ΠΡΩ. Πώς ; 
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πού νά ύποστηρίζη οτι δσα προξενούν ηδονή δέν προξενούν 
ηδονή* δμως, ένώ τά πιό πολλά άπ* αυτά είναι κακά καί λίγα 
αγαθά, δπωςέμεΐς υποστηρίζουμε, έν τούτοις έσύ σ' δλα αυτά 
τους δίνεις τδνομα αγαθά, μολονότι παραδέχεσαι πώς εΐναι 
άνόμοια,δταν κάποιος σέάναγκάσησ'αύτό μέτήσυζήτηση(β). 
Λοιπόν, ποιο είναι τό κοινό στοιχείο πού ενυπάρχει δμοια 
καί στις κακές καί στίς αγαθές ηδονές καί σέ κάνει νά τις 
δνομάζης δλες αγαθό ; 

Π Ρ Ω . Τί λές, Σωκράτη ; Νομίζεις, λοιπόν, πώς θά 
συμφωνήση κανείς νά ßάληc σα βάση δτι ή ηδονή εΐναι τό 
αγαθό καί δστερα σέ άνεχθή νά λές πώς κάποιες ηδονές 
εΐναι αγαθές, ένώ άλλεc ά π ' αυτές κακές ; 

Σ Ω . Άλλ ' δμως θά παραδεχθής βέβαια πώς είναι μετα
ξύ τους ανόμοιες καί μερικές αντιθέτει:. 

Π Ρ Ω . "Οχι, έφ* δσον βέβαια είναι ηδονές. 

Σ Ω . Γυρίζουμε πίσω, Πρώταρχε, στον £διο λόγο. Δέ 
6α ποϋμε, λοιπόν, δτι ή μιά ηδονή διαφέρει άπό τήν άλλην 
ηδονή, άλλα δτι δλες είναι δμοιες· καί τά παραδείγματα, πού 
τώρα 8ά ειπώθηκαν, καθόλου δέ θά μας πειράξουν, άλλα θά 
εξακολουθήσουμε τίς προσπάθειες μας καί θά πούμε δσα οί 
πιο τιποτένιοι καί σύγχρονα αρχάριοι στή συζήτηση. 

Π Ρ Ω . Ποια εννοείς ; 

Σ Ω . "Οτι, άν έγώ, ακολουθώντας τό παράδειγμα σου, 
για νά αμυνθώ, τολμήσω νά πώ, δτι τό πιό ανόμοιο είναι 
τό πιό δμοιο άπ' δλα μέ τό πιο ανόμοιο,θά μπορώ νάπώ αυτά 
πού λές καί σύ, καί θά παρουσιασθούμε βέβαια πιο αρχάριοι 
άπ'δ,τίπρέπεικαί θάμάς φύγη ή συζήτηση μέσα άπό τά χέρια. 
*Ας της αλλάξουμε λοιπόν τήν κατεύθυνση (') καί μπορεί 
νά συμφωνήσουμε κάπως μεταξύ μσχ, άν γυρίσουμε στην Ï8w. 

αρχή-
Π Ρ Ω . Εξήγησε, πώς ; 
ΣΩ. Αντίστρεψε τίς θέσεις, Πρώταρχε, καί υπόβαλ

λε μου έσύ τίς ερωτήσεις . 
Π Ρ Ω . Ποιες ; 

Σ Ω . Ή φρόνηση καί ή επιστήμη και ό νους καί 6λα 
δσα έγώ θεώρησα αγαθά, βάζοντας τίς βάσεις της θέσης 
μου, δταν μέ ρωτούσες νά σου απαντήσω τί εΐναι τό αγαθό, 
μήπως δέ θά πάθουν τό ϊδιο, πού έπαθαν καί οι δικές σου 
αρχές ; 

Π Ρ Ω . Πώς ; 
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ΣΩ. Πολλαί τε αί σννάπασαι επιστήμαι δόξουαιν 

είναι και ανόμοιοι τίνες αυτών άλλήλαις' ει δέκαι έναντίαιπη 

14a. γίγνονταί τίνες, άρα άξιος αν εΐην τοΰ διαλέγεαθαι νυν, ει 

φοβηθείς τοΰτο αυτό μηδεμίαν ανόμοιον φαίην έπιστήμην 

επιστήμη γίγνεσθαι, καπειθ' ήμϊν ούτως ο λόγος ώσπερ 

μύθος απολυμένος οϊχοιτο, αυτοί δέ σφζοίμεθα έπί τίνος 

άλογίας ; 

ΠΡΩ. 'Αλλ' ού μήν δει τοΰτο γενέσθαι, πλην τοΰ σω-

θήναι. Τό γε μήν μοι ϊαον τοΰ σοΰ τε καί εμοϋ λόγον αρέσκει· 

πολλαί μεν ήδοναί καί ανόμοιοι γιγνέσθω, πολλαί δέ 

επιστήμαι καί διάφοροι. 

b ΣΩ. Τήν τοίνυν διαφορότητα, ώ Πρώταρχε, [τοΰ αγα

θού] τοΰ τ' έμοΰ καί τοΰ σον μή άποκρνπτόμενοι, κατατιθέν-

τες δέ είς το μέσον, τολμώμεν, αν πη ελεγχόμενοι μηνύσωσι 

πότερον ήδονήν τάγαθον δει λέγειν ή φρόνησιν ή τι τρίτον 

άλλο είναι. Νΰν γάρ ού δήπου προς γε αυτό τοΰτο φιλονικον-

μεν, δπως άγω τίθεμαι, ταΰτ' εσται τά νικώντα, ή ταΰθ' α σύ, 

τφ δ' άληθεστάτω δεϊ που σνμμαχεϊν ήμας αμφω. 

ΠΡ. Δεϊ γάρ ούν. 

C ΣΩ. Τούτον τοίννν τον λόγον έτι μάλλον δι' ομολογίας 

βεβαιωαώμεθα. 

ΠΡΩ. Τον ποίον δή ; 

ΣΩ. Τόν πασι παρέχοντα άνθρώποις πράγματα έκοϋαί 

τε καί άκονσιν ένίοις καί ενίοτε. 

ΠΡΩ. Λέγε σαφέστερον. 

ΣΩ. Τον νυνδή παραπεσόντα λέγω, φύσει πως πεφυ-

κότα θανμαατόν. "Εν γάρ δή τά πολλά εΐναι καί τό êv πολλά 

θαυμαστον λεχθέν, καί ρ'φδιον άμφισβητήσαι τφ τούτοχν 

όποτερονοϋν τιθεμένφ. 

ΠΡΩ. Άρ' ούν λέγεις Οταν τις έμέ tpfj Πρώταρχον ένα 

d γεγονότα φύσει πολλούς είναι πάλιν τους έμέ καί εναντίους 

άλλήλοις, μέγαν καί σμικρόν τιθέμενος καί βαρνν καί κονφον 

τον αυτόν καί άλλα μνρία ; 

ΦΙΛΗΒΟΣ 

Σ Ω . Οΐ επιστήμες δλες συνολικά θά φανούν πώς εΐναι 
πολλές καί μερικές άπ' αυτές ανόμοιες μεταξύ τους· κι άν 
μάλιστα κάποιες παρουσιαστούν κάπως αντίθετες καί έγώ 14a 
φοβόμουν ακριβώς αυτό κι έλεγα πώς καμμιά επιστήμη δεν 
εΐναι ανόμοια μέ μιαν επιστήμη καί, σά συνέπεια, μας έφευγε 
ή συζήτηση μέσ* άπό τα χέρια σαν ένα παραμύθι καί τη 
χάναμε ( β ), τή στιγμή πού θά πιανόμασταν άπό κάποιο 
παραλογισμό γιά νά σωθούμε, θά ήμουν άξιος νά συνεχίζω 
τώρχ τή συζήτηση ; 

Π Ρ Ω . "Οχι, αυτό βέβαια δέν πρέπει νά συμβή' δμως νά 
σωθούμε, πρέπει. 'Οπωσδήποτε μοΰ αρέσει δτι και ή δική 
σου καί ή δική μου άποψη μπαίνουν στην ΐδια θέση. *Ας 
υπάρχουν, λοιπόν, πολλές καί ανόμοιες ηδονές, δπως καί 
πολλές καί διάφορες επιστήμες. 

Σ Ω . "Άςμήν αποκρύψουμε, λοιπόν, Πρώταρχε, τή δια- b 
φορά της δικής μου καί της δικής σου άποψης* αντίθετα, άς 
τή βάλουμε στή μέση καί άς έχουμε τήν τόλμη νά παραδε
χθούμε δτι στην εξέταση θά δείξουν οί ίδιες· τί δηλαδή πρέ
πει νά παραδεχθούμε δτι εΐναι τό αγαθό, ηδονή, φρόνηση ή 
κάποιο άλλο τρίτο ; Γιατί τώρα δέ διαφωνούμε βέβαια σέ 
τοΰτο, Αν δηλαδή θά υπερίσχυση ή άποψη πού έγώ θέλω 
ή αυτή πού θέλεις έσύ- αντίθετα καί οί δυο εμείς πρέπει, νομί
ζ ω , νά αγωνιστούμε μαζί γιά τήν απόλυτη αλήθεια. 

ΠΡΩ. Καί βέβαια πρέπει. 
Σ Ω . *Ας ενισχύσουμε, λοιπόν, ακόμη περισσότερο αύτη e 

τήν άποψη μέ κοινή συμφωνία. 
Π Ρ Ω . Ποιάν άποψη ; 
Σ Ω . Αυτή πού δημιουργεί σέ Ολους τους ανθρώπους 

ζητήματα εΐτε τό θέλουν εΐτε, δπως συμβαίνει κάποτε σέ 
μερικούς, δέν τό θέλουν. 

ΠΡΩ. Έξηγήσου καθαρότερα. 
Σ Ω . 'Εννοώ αύτη πού πρόβαλε ξαφνικά και πού εΐναι 

άπό τή φύση της θαυμαστή. Γιατί βέβαια γεννά τό θαυμασμό 
•α? είπωθή πώς τά πολλά είναι ένα καί τό ένα πολλά καί είναι 
εύκολο νά φέρη κανείς αντιρρήσεις σέ δποιον υποστηρίζει 
οποιοδήποτε άπ* αυτά τά δύο. 

Π Ρ Ω . Μήπως θέλεις νά πης γιά τήν άποψη πού υπο
στηρίζει κάποιος πώς έγώ ό Πρώταρχος, πού άπό τή φύση d 
είμαι Ivac, εΐναι σύγχρονα και πολλά τά έγώ μου καί αντί
θετα μεταξύ τους, θεωρώντας τόν ΐδιο μεγάλο και μικρό καί 
βαρύ και ελαφρό καί άπειρα άλλα τέτοια ; 
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ΣΩ. Σύ μέν, ώ Πρώταρχε, εΐρηκας τά δεδημενμένα τών 

θαυμαστών περί το êv καί πολλά, συγκεχωρημένα δέ ώς έπος 

είπε,ϊν υπό πάντων ήδη μήδεϊν τών τοιούτων δπτεσθαι, παι-

δαριώδη καί ρή,Οια καί σφόδρα τοις λόγοις εμπόδια ύπο-

λαμβανόντων γίγνεσθαι, έπεί μηδέ τά τοιάδε, δταν τις 

e εκάστου τά μέλη τε και &μα μέρη διελών τω λόγφ, πάντα 

ταύτα τό εν εκείνο είναι διομολογησάμενος, έλέγχη κατά· 

γελών δτι τέρατα διηνάγκααται φάναι, τό τι Βν ώς πολλά έστι 

καί άπειρα, και τά πολλά ώς êv μόνον. 

ΠΡΩ. Σύ δέ δή ποία, ώ Σωκράτης, έτερα λέγεις, â 

μήπω συγκεχωρημένα δεΟήμευται περί τόν αυτόν τούτον 

λόγον; 

15Α ΣΩ. 'Οπόταν, ώ παϊ, τό êv μή τών γιγνομένων τε και 

άπολλνμένοίν τις τιθήται, καθάπερ άρτίως ήμεϊς εϊπομεν. 

Έντανθοϊ μεν γάρ και τό τοιούτον êv, δπερ εϊπομεν νυνδή, 

συγκεχώρηται τό μή δεϊν έλέγχειν δτανδέ τις èva άνθρωπον 

επιχειρή τίθεσθαι καί βοϋν ίνα καί τό καλόν êv καί τό αγαθόν 

êv, περί τούτων τών ένάδων και τών τοιούτων ή πολλή, 

σπονδή μετά διαιρέσεως άμφισβήτησις γίγνεται. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

b ΣΩ. Πρώτον μέν εϊ τινας δεϊ τοιαύτας είναι μονάδας 

νπολαμβάνειν αληθώς ούσας- εϊτα πώς αύ ταύτας, μίαν 

έκάστην ούσαν αεί τήν αυτήν καί μήτε γένεσιν μήτε δλεθρον 

προσδεχομένην, δμως είναι βεβαιότατα μίαν ταύτην ; μετά 

δέ τοΰτ' έν τοις γιγνομένοις αύ καί άπείροις εϊτε διεστία-

σμένην καί πολλά γεγοννϊαν θετέον, ειθ' δλην αυτήν αυτής 

χωρίς, δ δή πάντων άδννατώτατον φαίνοιτ' αν, ταύτον καί 

êv άμα êv ht τε καί πολλοίς γίγνεσθαι. Ταϋτ' έστι τά περί 

C τα τοιαύτα êv καί πολλά, αλλ' ούκ εκείνα, ώ Πρώταρχε, 

άπάσης απορίας anta μή καλώς όμολογηθέντα καί εύπορίας. 

[αν] αύ καλώς. 

ΦΙΛΗΒΟΣ 29 

Σ Ω . Ή άποψη, Πρώταρχε, πού αναφέρεις γιά τά 
"θαυμαστά σχετικά μέ τό ένα καί τά πολλά είναι μια κοι
νοτοπία, πού τή χρησιμοποιεί δλος 6 κόσμος. "Ομως σχεδόν 
δλοι πια παραδέχονται πώς δέν πρέπει νά εγγίζουμε αυτές τίς 
απόψεις, γιατί τίς θεωρούν παιδαριώδεις καί ίδκολες καί 
γίνονται σοβαρά εμπόδια στή συζήτηση. Τό ίδιο αποκρούεται 
ή άποψη, δταν κανείς διακρίνη στή συζήτηση τά μέλη κάθε e 
πράγματος, πού είναι συγχρόνως καί μέρη του, άφου πρώτα 
συμφωνήση πώς δλα τούτα είναι εκείνο τό Ινα καί υστέρα 
φέρνη τήν αντίρρηση κοροϊδευτικά, δτι έχει εξαναγκάσει μέ 
τή συζήτηση νά γίνουν παραδεκτά πράματα τερατώδη, δτι 
•δηλαδή τό ένα εΐναι πολλά καί άπειρα καί αντίθετα δτι τά 
πολλά είναι μονάχα ένα ( 8 ) . 

Π Ρ Ω . Σύ, λοιπόν, Σωκράτη, ποια άλλα εννοείς γι1 

«ύτό άκιβώς τό ζήτημα, πού νά μήν έχουν καταντήσει κοι
νοτοπίες δλου τοΰ κόσμου ; 

Σ Ω . 'Όταν, παιδί μου, δέν τοποθετής τό ένα σέ δσα 15a 
γίνονται και χάνονται, δπως μόλις τώρα είπαμε. Γιατί σ' 
αυτή τήν περίπτωση καί στο τέτοιο ένα, πού τώρα δά εί
παμε, δέν υπάρχει αντίρρηση πώς δέν πρέπει να γίνεται ή 
έρευνα. "Οταν δμως επιχείρηση κανείς νά θέση ενα τόν άν
θρωπο καί τό βόδι καί τό ωραίο ένα καί τό αγαθό ενα, σ' 
αυτές καί στις παρόμοιες ένάδες τό ζωηρό ενδιαφέρον γίνεται 
διαφωνία και διαμάχη ( 1 0 ) . 

Π Ρ Ω Π ώ ς ; 

Σ Ω . Πρώτα πρώτα ή διαφωνία είναι άν πρέπη νά b 
θεωρούμε Οτι κάτι τέτοιες ενότητες υπάρχουν αληθινά* υστέρα 
πώς πάλιν αυτές, πού είναι καθεμιά χωριστά παντοτινά ή 
'ίδια καί δέν υπόκειται ούτε σέ γένεση οοτε σέ καταστροφή, 
είναι αυτή παρ' δλα ταύτα σταθερά μία* καί σα συνέχεια πώς 
στον άπειρο αριθμό τών πραγμάτων πού γίνονται αύτη ή 
ενότητα, εϊτε πρέπει νά τή θεωρήσουμε οτι έχει διασπασθή 
καί έχει γίνει πολλά είτε οτι έχει όλότερα άποχωρισθή άπό 
τόν εαυτό της — πράμα πού θά φαινόταν τό πιο αδύνατο 
άπ' δλα — πώς μπορεΐ νά είναι σύγχρονα ή ίδια καί ένα καί 
τήν ϊδιαν ώρα νά βρίσκεται καί σέ ένα καί σέ πολλά ( 1 0 α ). 
Αυτά καί Οχι έκεΐνα τά άλλα είναι τά προβλήματα γιά τό 
ενα καί γιά τά πολλά, Πρώταρχε, πού δημιουργούν απόλυτο • 
αδιέξοδο, άν δέ βοούν σωστή λύση, καί αντίθετα ανοίγουν 
τό δρόμο, άν λυθούν σωστά ί 1 1 ) . 
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ρεύων Φίληβος. Ού μήν εστί καλλίων οδός ούδ' αν γένοιτο 

ής έγώ εραστής μέν είμι αεί, πολλάκις δέ με ήδη διαφυ-

γοϋσα έρημον καί άπορον κατέστησεν. 

ΠΡΩ. Τίς αύτη ; λεγέσθω μόνον. 

•C ΣΩ. αΠν δηλώσαι μέν ού πάνυ χαλεπόν, χρήσθαι δέ 

παγχάλεπον πάντα γάρ δσα τέχνης έχόμενα άνηυρέθη 

πώποτε δια ταύτης φανερά γέγονε, Σκόπεϊδέ ήν λέγω. 

ΠΡΩ. Λέγε μόνον. 

ΣΩ. Θεών μέν εις ανθρώπους δόσις, ώς γε καταφαίνεται 

έμοί, ποθέν εκ θεών έρρίφη διό τίνος Προμηθέως άμα 

φανοτάτφ τινί πυρί' καί οί μέν παλαιοί, κρείττονες ημών 

καί έγγυτέρω θεών οίκοΰντες, ταύτην φήμην παρέδοσαν, 

ώς έξ ενός μεν καί πολλών δντων τών άεί λεγομένων εΐναι, 

πέρας δέ καί άπειρίαν εν αύτοις σύμφυτον εχόντων. Δεϊν 

•d ούν ημάς τούτων ούτω διακεκοομημενων άεί μίαν ιδέαν περί 

παντός εκάστοτε θεμένονς ζητεϊν—εύρήσειν γάρ ένονσαν— 

έάν ούν μεταλάβωμεν, μετά μίαν δύο, εϊ πως etat, σκοπεΐν, 

εί δέ μή, τρεις ή τίνα άλλον αριθμόν, καί τών êv εκείνων 

ίκαστον πάλιν ωσαύτως, μέχρι περ άν τό κατ' αρχάς êv μή 

δτι êv καί πολλά καί άπειρα έατι μόνον ιδη τις, άλλα καί 

όπόσα· τήν δέ τοϋ άπειρου ίδέον προς τό πλήθος μή προσ-

φέρειν πριν άν τις τόν αριθμόν αύτοΰ πάντα κατίδη τόν 

θ μεταξύ τοϋ απείρου τε καί τον ενός, τότε δ' ήδη τό êv 

έκαστον τών πάντων εις τό άπειρον μεθέντα \χαίρειν έάν. 

Οί μέν ούν θεοί, δπερ εΐπον, ούτως ήμϊν παρέδοσαν σκοπεϊν 

καί μανθάνειν καί διδάσκειν αλλήλους' οί δέ νϋν τών άν-

17B. θρώπων σοφοί êv μέν, δπως άν τύχωσι, καί πολλά θαττον 

καί βραδύτερον ποιοΰσι τοΰ δέοντος, μετά δέ τό êv Μπειοα 

ευθύς, τά δέ μέσα αυτούς έκφεύγ'ει—οϊς διακεχώρισται τό τε 

διαλεκτικώς πάλιν καί τό έριστικώς ήμας ποιεϊσθαι προς 

αλλήλους τους λόγους. 

ΠΡΩ. Τά μέν πως, ώ Σώκρατες, δοκώ σου μανθάνειν, 

ΦΙΛΗΒΟΣ 

ο Φίληβος, όταν σάς μιλά. Μολαταύτα ούτε υπάρχει ούτε 
θά μπορούσε νά ύπαρξη ομορφότερος δρόμος άπό τούτον 
πού πάντοτε αγαπώ έγώ κι άς μοΰ ξέφυγε πολλές φορές ώς 
τώρα, αφήνοντας με ολομόναχο καί χωρίς διέξοδο. 

Π Ρ Ω . Ποιος εΐναι αυτός ; Δέ σοΰ ζητούμε παρά νά 
τόν πής. 

ΣΩ. Δέν εΐναι πολύ δύσκολο νά τόν δείξη κανείς, δμως e 
νά τόν άκολουθήση δέν υπάρχει πιό δύσκολος. Γιατί δσα 
έχουν βοεθή στον τομέα της Τέχνης, ά π ' αυτό τό δρόμο φα
νερώθηκαν. Πρόσεξε λοιπόν ποιόν εννοώ. 

Π Ρ Ω . Πές τον σέ παρακαλώ. 

Σ Ω . Τών θεών δώρο στους ανθρώπους — δπως τουλά
χιστο έγώ θεωρώ ολοφάνερο — κάπου άπό' τους ουράνιους 
τόπους ρίχθηκε μέ τή μεσολάβηση κάποιου Προμηθέα μαζί 
μέ κάποιαν ύπέρλαμπρη φωτιά ( " ) ' καί οί παλαβοί άνθρω-
ποι( 1 5 ^, πού ήταν καλύτεροι άπό μας καί ζούσαν πιό κοντά 
στους θεούς, μας παραδώσαν αύτότολόγο : δτιοσακάθε φορά 
λέγεται Οτι υπάρχουν αποτελούνται άπό ένα καί άπό πολλά 
και οτι τό πέρας καί τό άπειρο ενυπάρχουν σ' αυτά σάν 
ίδ'.ότητες σύμφυτες. 'Αφού, λοιπόν, αυτά εΐναϊ έτσι ρυθμι
σμένα, πρέπει έμεις νά θέτουμε κάθε φορά σα βάση δτι κάθε d 
πράμα έχει μιαν ιδέα καινά τή ζητούμε — γ ι α τ ί θάτή βροϋμε 
νά ύπάρχη μέσα σ1 αότό. Ά ν λοιπόν τή συλλάβουμε, ύστερα 
ά π ' αυτή τή μία νά εξετάζουμε γιά δύο καί, άν δεν υπάρχουν, 
τρία ή κάποιον άλλον αριθμό ( 1 β ) . Καί τό καθένα άπό κείνα 
τό ενα νά το εξετάζουμε μέ τόν ίδιο τρόπο, ώσπου νά δή 
κανείς οχι μονάχα δτι τό αρχικό εκείνο ένα είναι ένα καί 
πολλά καί άπειρα (17)Ί άλλα καί πόσα. Καί την ιδέα τοΰ α
πείρου δέν πρέπει νά τήν άποδώση κανείς στο πλήθος, προ
τού εξακρίβωση τό σύνολο τοΰ αριθμού του, πού υπάρχει 
ανάμεσα στό άπειρο καί στο Ινα. Τότε πιά ν' άφήση τό καθένα 8 
ά π ' Ολα τά ένα νά πάη στό άπειρο καί νά τ ' άποχαιρετήση (18 ). 
Οί θεοί λοιπόν, δπως είπα, μας άφησαν αυτό τόν τρόπο νά 
ερευνούμε καί νά διδάσκουμε ό ένας τόν άλλο. 'Αλλά οί ση
μερινοί σοφοί κάνουν ένα, στην τύχη, καί πολλά πιό γρή- 17a 
γορα καί πιό αργά ά π ' δσο πρέπει καί ύστερα άπό τό ένα 
αμέσως άπειρα' άλλα τους ξεφεύγουν τά ενδιάμεσα, αυτά 
ακριβώς πού ξεχωρίζουν τόν τρόπο μέ τόν όποιο κάνουμε 
τίς συζητήσεις μας, είναι διαλεκτικός ή εριστικός ; 

Π Ρ Ω . Σέ μερικά σαν νά σέ καταλαβαίνω κάπως, 

Πλάτωνος, Φίληβος 3 
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τά δέ ετι σαφέστερον δέομαι à λέ}εις άκούσαι. 

ΣΩ. Σαφές μήν, ώ Πρώταρχε, εστίν εν τοϊς γράμ-
μασιν δ λέγω, καί λάμβαν' αυτό έν τούτοις οίαπερ καί 

h πεπαίδευσαι. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. Φωνή μέν ήμϊν εστί που μία δια τοΰ στόματος 
Ϊοϋσα, καί άπειρος αύ πλήθει, πάντων τε καί έκαστου. 

ΠΡΩ. Τιμήν ; 

ΣΩ. Καί ουδέν έτέρω γε τούτων έσμέν πω σοφοί, ούτε 
δτι τό άπειρον αυτής ισμεν οϋθ' δτι τό êv αλλ' δτι πόσα 
τ' εστί καί όποια, τοΰτό εστί το γραμματικόν έκαστον 
ποιούν ημών. 

ΠΡΩ. 'Αληθέστατα. 

ΣΩ. Καί μήν καί τό μουσικόν δ τυγχάνει ποιούν, τοντ1 

έστι ταύτόν. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

e ΣΩ, Φωνή μέν πον καί τό κατ' έκείνην τήν τέχνην εστί 
μία έν αύτ-β. 

ΠΡΩ. Πώς δ' ου ; 

ΣΩ. Δύο δέ θώμεν βαρύ καί οξύ, καί τρίτον όμότονον. 
"Η πώς ; 

ΠΡΩ. Ούτως. 

ΣΩ. 'Αλλ' ούπω σοφός αν εϊης τήν μονσικήν είδώς 
ταύτα μόνα, μή δέ είδώς ώς γ' έπος είπεΐν εις ταϋτα ούδενός 
άξιος ftrg. 

ΠΡΩ. Ού γάρ ούν. 

ΣΩ. 'Αλλ' ώ φίλε, έπειδάν λάβης τά διαστήματα όπόσα 
εστί τόν αριθμόν τήε φωνής όξύτητός τε πέρι καί βαρύτητος, 

ά καί όποια, καί τους δρους τών διαστημάτων, καί τά έκ τού
των δσα συστήματα γέγονεν—ä κατιδόντες οί πρόσθεν παρ
έδοσαν ήμϊν τοις έπομένοις έκείναις καλειν αυτά αρμονίας, 
έν τε ταϊς κινήσεσιν αύ τοΰ σώματος έτερα τοιαύτα ενόντα 
πάθη γενόμενα, Ö δή δι' αριθμών μετρηθέντα δεϊν αύ φασι 
ρυθμούς καί μέτρα επονομάζειν, καί άμα έννοεϊν ώς οντοχ 
δεϊ περί παντός ένας καί πολλών σκοπεΐν—δταν γάρ αυτά 

e τε λάβγ/ς ούτω, τότε έγένου σοφός, δταν τε άλλο τών ëv-
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Σωκράτη* σέ άλλα δμως χρειάζομαι ν' ακούσω ακόμη πιό 
καθαρά τίς απόψεις σου. 

ΣΩ. Κι δμως, Πρώταρχε, αυτό πού λέω εΐναι φανερό 
στά γράμματα ( ω α ) . Πάρε το λοιπόν, ά π ' αυτά πού σοΰ b 
δίδαξαν στά παιδικά σου χρόνια. 

Π Ρ Ω . Πώς : 
Σ Ω . Ό ήχος βέβαια μας εΐναι, θαρρώ, ένας, πού βγαί

νει άπό τό στόμα καί δλων καίκαθενός χωριστά, καί μαζί 
είναι άπειρος στον αριθμό. 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 

ΣΩ. Καί βέβαια δέν είμαστε καθόλου σοφοί σέ τίποτα 
ούτε γιά τό ίνα οοτε γιά τό άλλο άπ' αυτά, ούτε γιατί ξέρουμε 
τό άπειρο του ούτε γιατί τό Ινα. 'Αλλά εκείνο πού κάνει τόν 
καθένα μας γραμματικό ( 1 β) είναι ή γνώση της ποσότητας 
καί της ποιότητας του. 

Π Ρ Ω . Πολύ σωστό. 
ΣΩ. Αυτό τό ίδιο είναι βέβαια καί εκείνο πού κάνει τό 

μουσικό ( ! β ) . 

Π Ρ Ω . Πώς ; 
Σ Ω . *0 ήχος σχετικά μ' εκείνη τήν τέχνη είναι, νομίζω, Ο 

Ινας ·*' αυτή. 
Π Ρ Ω . 'Αναντίρρητα. 
Σ Ω . "Ας δεχθούμε δύο ιδιότητες, τό βαρύ καί τό δξύ, καί 

μιά τρίτη, τό ενδιάμεσο. " Η δχι ; 
Π Ρ Ω . Ναί. 
Σ Ω . 'Αλλά δέ θά ήξερες ακόμη μουσική, ξέροντας μόνον 

αυτά. Βέβαια, άν δέν τά ήξερες, θά ήσουν, άς πούμε, εντελώς 
ανάξιος γιά τό θέμα. 

Π Ρ Ω . Δέν υπάρχει αντίρρηση. 
Σ Ω . 'Αλλά, φίλε μου, δταν συλλαβής πόσα ακριβώς είναι 

τά διαστήματα τηςφωνής σέ σχέση μέ τήν οξύτητα καϊ τή βα
ρύτητα, ποια είναι καί τά δρια τών διαστημάτων καί βσους d 
συνδυασμούς προκύπτουν άπ* αότά—αυτά πρόσεξαν οί προγε
νέστεροι καί τά παράδωσαν σέ μας τους μεταγενεστέρους των 
νά τά ονομάζουμε άρμονίες(21)*καί μέσα στις κινήσεις πάλι 
τοΰ σώματος, δπου δημιουργούνται άλλες τέτοιες ιδιότητες, 
οί όποιες πρέπει, λένε πάλι, νά μετριώνται μέ αριθμούς καί νά 
τίς ονομάζουμε ρυθμούς καί μέτρα καί σύγχρονα νά εννοούμε, 
λένε,πώς έτσι πρέπει νά ερευνούμε κάθε ένα καί πολλά—δταν, 
λοιπόν, συλλαβής αυτά έτσι, έγινες σοφός* τό ίδιο καί δταν, θ 
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ότιοΰν ταύτη σκοπούμενος έλης, ούτως εμφρων περί τοΰτο 

γεγονός' τό δ' άπειρον σε εκάστων καί έν έκάστοις πλήθος 

άπειρον εκάστοτε ποιεί τοΰ φρονεϊν καί ούκ ελλόγιμον ούδ7 

ένάριθμον, ά'τ' ούκ εις αριθμόν ονδένα êv ούδεί'ί πώποτε 

άπιδό^τα. 

ΠΡΩ. Κάλλιστα, ώ Φίληβε, εμοιγε τά νυν λεγόμενα 

είρηκέναι φαίνεται Σωκράτης. 

18Ά Φϊ. Κάμοί ταΰτά γε αυτά· άλλα τί δή ποτέ προς ήμας 

ό λόγος ούτος νυν εϊρηται καί τί ποτέ βονλόμενος ; 

ΣΩ. 'Ορθώς μέντοι τοϋθ' ήμας, ώ Πρώταρχε, ήρώτηκε 

Φίληβος. 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν, καί άποκρίνον γε αύτφ. 

ΣΩ. Δράσω ταϋτα διελθών σμικρόν έτι περί αυτών τού

των. "Ωσπερ γάρ êv ότιοϋν εΐ τίς ποτέ λάβοι, τούτον, ώς 

φαμεν, ουκ έπ" άπειρου φύσιν δεϊ βλέπειν ευθύς άλλ' επί 

τίνα αριθμόν, ούτω καί τό εναντίον δταν τις τό άπειρον 

b άναγκασθή πρώτον λαμβάνειν, μή έπί τό êv ευθύς, ά7.λ*[έπ'] 

αριθμόν αύ τίνα πλήθος έκαστον έχοντα τι κατανοεϊν,τελευ-

τάν τε εκ πάντων είς έν. Πάλιν δέ έν τοις γράμμοσι τό 

νΰν λεγόμενον λάβωμεν. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. 'Επειδή φωνήν άπειρον κατενόησεν εϊτε τις θεός 

εΐτε καί θειος άνθρωπος—ώς λόγος έν Αϊγύπτφ θεΰ τίνα 

τοντον γενέσθαι λέγων, δς πρώτος τά φωνήεντα έν τφ 

άπείρφ κατενόησεν ούχ êv δντα αλλά πλείω, και πάλιν 

e έτε^α φοηής μέν c#, φθόγγεν δέ μετέχοντα τιιος, αριθμόν 

δέ τίνα καί τούτων είναι, τρίτον δέ είδος γραμμάτων διε-

στήσατο τά νυν λεγόμενα άφωνα ήμϊν τό μετά τοΰτο δι$ρει 

τά τε άφθογγα καί άφωνα μέχρι ενός έκαστου, καί τά φωνή

εντα καί τά μέσα κατά τόν αυτόν τρόπον, έως αριθμόν αυτών 

λαβών ένίτε έκάστφ καίσύμπασισ τ ο ι χ ε ίο ν *πωνόμασε· 

καθορών δέ ώς ουδείς ημών ούδ' άν êv αυτό καθ' αυτό άνευ 

πάντων αυτών μάθοι, τούτον τόν δεσμόν αύ λογισάμενος ώς 
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ερευνώντας μ' αυτό τόν τρόπο, πιάσης οποιοδήποτε άλλο άπό 
τά ένα, αποχτάς πλήρη γνώση αυτού τοΰ πράγματος. 'Αντίθε
τα, τό άπειρο τοϋ καθενός πράγματος καί τό άπειρο πλήθος 
στό κάθε πράγμα σε κάνει κάθε φορά άπεφο ( 2 2 ) στή σκέψη 
καί άνθρωπο πού δέν τόν λογαριάζουν ούτε τόν ψηφούν, άφ^ΰ 
ποτέ σέ κανένα πράμα δέ σταμάτησε τό μάτι του σέ κανέναν 
αριθμό. 

Π Ρ Ω . Ωραιότατα, Φίληβε, μοΰ φαίνεται πώς έχει πή 
ό Σωκράτης δσα ειπώθηκαν τώρα. 

ΦΙΛ. Καί σε μένα, τουλάχιστον αυτά εδώ* άλλα γιατί 18a 
τέλος πάντων μας τά είπε τώρα αυτά καί ποιος εΐναι ό σκο
πός του ; 

ΣΩ. Σωστά μας το ρώτησε, Πρώταρχε, ό Φίληβος 
αό-ιό. 

ΠΡΩ. 'Ασφαλώς- απάντησε του λοιπόν. 

ΣΩ. Θάτόκάνω* μονάχα πρωτύτερα νά σταθώ περαστι
κός ακόμη λίγο σ* αυτό τό ίδιο θέμα. Είπαμε {23) οτι, άν κά
ποιος πιάση Ινα οποιοδήποτε ένα, αυτός δέν πρέπει νά στραφή 
αμέσως προς τή φύση τοΰ απείρου, άλλα προς κάποιον αριθμό* 
τό ίδιο, λοιπόν, καί μέ τό αντίθετο* δταν κανείς άναγκασθή 
νά πιάση πρώτα τό άπειρο δέν πρέπει νά στραφή αμέσως b 
προς τό Ινα, άλλα νά στοχάζεται πάλι κάποιον αριθμό, πού 
έχει, ό καθένας χωριστά, Ινα ώρισμένο πλήθος και τελικά, 
έχοντας άπό δλα, να φθάση στό Ινα. Αυτό δμως πού λέμε τώρα 
άς το συλλάβουμε εφαρμόζοντας το στά γράμματα. 

Π Ρ Ω . Πώς ; 

ΣΩ. "Οταν κάποιος θεός ή θειος άνθρωπος—υπάρχει στην 
Αίγυπτο παράδοση δτι αυτός υπήρξε κάποιος Θεΰθ(2 4)—κατά
λαβε δτι ή φωνή εΐναι άπειρη, και πρώτος αυτός κο:τάλαβε οτι 
τα φωνήεντα μέσα στό άπειρο δέν εΐναι Ινα άλλα περισσότερα* 
ακόμη δτι υπάρχουν άλλα πού δέν έχουν βέβαια φωνή, όμως Ο 
έχουν κάποιον ήχο καί δτι αυτά έχουν κάποιον ώρισμένον 
αριθμό- καί τέλος ξεχώρισε Ινα τρίτο είδος γράμματα, αυτά 
πού τά ονομάζουμε τώρα άφωνα* δστερα ά π ' αυτό προχώρησε 
στη διαίρεση τών άφθόγγων καί τών άφωνων, γιά νά φθάση 
στό καθένα χωριστά* καί τών φωνηέντων καί τών μέσων μέ 
τόν ίδιο τρόπο, ώσπου βρήκε τόν ώρισμένον αριθμό καί γιά τό 
καθέναχωριστάκαίγιάδλαμαζίέδωσετόονομα σ τ ο ι χ ε ΐ ο . 
"Ομως κατάλαβε οτι κανείς δέ θά μπορούσε νά μάθη το Ινα 
μονάχο του, χωρίς νά μάθη δλα αυτά μαζί* ακόμη κατανόησε 
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d Οντα èva καί πάντα ταύτα êv πως ποιοΰντα μίαν έπ' αύτοις 

ώς οϋσαν γραμματικήν τέχνην έπεφθέγξατο προσειπών. 

ΦΙ. Ταΰτ'~έτι σαφέστερον εκείνων αυτά γε προς άλληλα, 

ώ Πρώταρχε, έμαθαν τό δ' αυτό μοι τοΰ λόγου νϋν τε καί 

σμικρόν έμπροσθεν έλλείπεται. 

ΣΩ. Μών, ώ Φίληβε, τό τί προς έπος αύ ταϋτ' εστίν ; 

ΦΙ. Ναι, τοΰτ' έστιν δ πάλαι ζητονμεν εγώ τε καί 

Πρώταρχος. 

ΣΩ. ΎΗ μήν έπ' αύτφ γε ήδη γεγονότες ζητείτε, ώς 

e φής, πάλαι. 

ΦΙ. Πώς ; 

ΣΩ. ΤΑρ' ού περί φροιήσεως ήν καί ηδονής ήμϊν έξ 

αρχής ô λόγος, όπότερον αύτοϊν αίρετέον ; 

ΦΙ. Πώς γάρ ού ; 

ΣΩ. Kai μήν êv γε εκάτερον αύτοϊν είναι φαμεν. 

ΦΙ. Πάνυ μέν ούν. 

ΣΩ. Τοΰτ' αυτό τοίννν ήμας ό πρόσθεν λόγος απαιτεί, 

πώς εστίν êv καί πολλά αυτών εκάτερον, καί πώς μή άπειρα 

19& ευθύς, άλλα τινά ποτέ αριθμόν εκάτερον έμπροσθεν κέκτηται 

τον άπειρα αυτών έκαστα γεγονέναι ; 

ΠΡΩ. Ούκ εις φανλόν γε ερώτημα, ώ Φίληβε, ούκ οΐδ' 

δντινα τρόπον κύκλω πως περιαγαγών ήμας έμβέβληκε 

Σωκράτης. Καί σκάπει δή πότερος ημών άποκρινειται τό 

νϋν έρωτώμενον. "Ισως δή γελοΐον τό έμέ τοΰ λόγου διά-

δοχον παντελώς ύποστάντα δια τό μή δύνασθαι τό νϋν 

έρωτηθέν άποκρίνασθαι σοι πάλιν τοΰτο προστάττειν γελοιό-

h τερον δ' οΐμαι πολύ τό μηδέτερον ημών δύνασθαι. Σκόπει 

δή τί δράσομεν. Ε'ίδη γάρ μοι δοκεϊ νϋν έρωτάν ηδονής 

ήμας Σωκράτης εΧτε έστιν είτε μή, καί όπόσα εστί και όποια' 

της τ' αύ φρονήσεως πέρι κατά ταύτα ωσαύτως. 

ΣΩ. 'Αληθέστατα λέγεις, ώ παΐ Καλλίον μή γάρ δυνά

μενοι τοΰτο κατά παντός ένας καί όμοίον καί ταύτοϋ δράν 
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δτι αυτός ô δεσμός πού έχουν εΐναί ένιαΐος καί τά κάνει δλα d 
αυτά νά αποτελούν μιαν ενότητα. "Ετσι έβγαλε τό συμπέρα
σμα δτι γιά δλα αυτά μιά εΐναι ή τέχνη πού υπάρχει καί τήν 
ονόμασε γραμματική. 

ΦΙΛ. Αυτά τά κατάλαβα, Πρώταρχε, ακόμη καθαρό
τερα, τουλάχιστον αυτά μεταξύ τους* δμως υπάρχει γιά μένα 
καί τώρα, δπως καί πριν άπό λίγο, τό ίδιο κενό στό λόγο. 

Σ Ω . Μήπως, Φίληβε, ποια είναι ή σχέση του προς τό 
θέμα μας ; 

ΦΙΛ. Ναί* αυτό εΐναι πού ζητούμε πολλή ώρα τώρα καί 
έγώ καί ό Πρώταρχος. 

Σ Ω . 'Αλήθεια, τό ζητάτε, καθώς >ές, πολλή ώρα τώρα, 
ένώ βρίσκεστε κιόλας ακριβώς επάνω του. 6 

ΦΙΛ. Πώς ; 
Σ Ω . Μήπως δέ συζητοΰμε άπό τήν αρχή γιά τή φρόνη

ση καί τήν ηδονή, ποιο άπ' αυτά τά δυο πρέπει νά δια
λέξουμε ; 

Φ Ι Λ . Φυσικά. 
Σ Ω . Καί βέβαια λέμε δτι τό καθένα άπ' αυτά τά δύο 

είναι ένα. 
ΦΙΛ. 'Ασφαλώς. 
Σ Ω . Αυτό ακριβώς είναι, λοιπόν, τό πρόβλημα πού μας 

θέτει ή προηγούμενη συζήτηση. Πώς τό καθένα άπ' αυτά τά 
δύο είναι Ινα καί πολλά, καί πώς δέν είναι αμέσως άπειρα, 
άλλα προτοΰ νά έχουν γίνει άπειρα τό καθένα άπ' αυτά, ποιόν 19a 
τέλος πάντων ώρισμένον αριθμό τό καθένα άπ' αυτά τά δύο 
έχει αποχτήσει-; 

Π Ρ Ω . Δέν ξέρω, Φίληβε, μέ ποιόν τρόπο μας κυκλόφε-
ρε ό Σωκράτης καί μας έχει ρίξει σ' ένα πρόβλημα δχι ασή
μαντο. Καί σκέψου ποιος άπό τους δυό μας θά απάντηση στην 
ερώτηση αυτή εδώ. "Ισως βέβαια είναι γελοίο νά ζητώ, τώρα 
πού δέν μπορώ ν' απαντήσω σ' αυτή τήν ερώτηση, αυτό άπό 
σένα, μολονότι πήρα τή θέση σου καί σέ διαδέχθηκα στή συ
ζήτηση κατά τρόπον απόλυτο. "Ομως πολύ πιό γελοίο, νομί
ζω, νά μή μπορή κανείς άπό τους δυό μας. Κοίταξε, λοιπόν, b 
τί θά κάνουμε. Γιατί υποθέτω δτι ό Σωκράτης μάς ρωτά τώρα 
άν υπάρχουν ή δχ* είδη ηδονής καί πόσα είναι καί ποια* τό ίδιο 
πάλι καί γιά τή φρόνηση. 

ΣΩ. 'Απολύτως σωστά τό λές, γιέ τοϋ Καλλίαί2 6)* 
γιατί άν δέν μπορούμε νά κάνουμε αυτό γιά τό κάθε Ινα και 
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καί τον εναντίον, ώς ό παρελθών λόγος έμήννσεν, ουδείς είς 

ουδέν ούδενος άν ημών ουδέποτε γένοιτο άξιος. 

G ΠΡΩ. Σχεδόν έοικεν όντως, ώ Σώκρατες, έχειν. 'Αλλά 

καλόν μεν τό σύμπαντα, γιγνώακειν τφ σώφρονι. δεύτερος 

δ' είναι πλους δοκεΐ μή λανθάνειν αυτόν αυτόν. Τί δή μοι 

τοΰτο εϊρηται τά ννν ; 'Εγώ σοι φράαω. Σύ τήνδε ήμϊν τήν 

συνουσίαν, ώ Σώκρατες, επέδωκας πασι καί σεαυτόν προς 

τό διελέσθαι τί τών ανθρωπίνων κτημάτων άριστον. Φιλή-

βου γάρ είπόντος ήδονήν καί τέρψιν καί χαράν καί πάνθ' 

όπόσα τοιαϋτ' εστί, σύ προς αυτά άντεϊπες ώς ού ταϋτα 

d αλλ' έκεϊνα έστιν â πολλάκις ήμας αυτούς άνανιμνήσκομεν 

έκόνχες, ορθώς δρώντες, tv' έν μνήμη παρακείμενα έκάτερα 

βασανίζηται. Φής δ', ώς εοικε, σύ τό πρσρηθησόμενον 

ορθώς άμεινον ηδονής γε αγαθόν είναι νουν, έπιστήμην 

σύνεσιν, τέχνην καί πάντα αυτά τούτων συγγενή, cS> κτασθαί 

δεϊν αλλ' ούχι εκείνα. Τούτων δή μετ' αμφισβητήσεως 

έκατέρων λεχθέντων ήμεϊς σοι μετά παιδιάς ήπειλ.ήσαμεν 

e ώς ουκ άφήσομεν οΐκαδέ σοι πριν άν τούτων τών λόγων 

πέρας ίκανόν γένηταί τι διορισθέντων, συ δέ σννεχώρησα; καί 

έδωκας είς ταΰθ\ ήμϊν σαυτόν, ήμεϊς δέ δή λεγομεν, καθάπερ 

οί παίδες, δτι τών ορθώς δοθέντων άφαίρεσις ούκ έστι· πανσαι 

δή τόν τρόπον ήμϊν απαντών τούτον έπί τά νϋν λεγόμενα. 

ΣΩ. Τίνα λέγεις ; 

20Ά ΠΡΩ. Είς άποοίαν έμβάλλων καί ανέρωτων ών μή δυ~ 

ναίμεθ' αν ίκανήν άπόκρισιν εν τφ παράντι διδόναι σοι. Μή 

γάρ οίώμεθα τέλος ήμϊν εΐναι τών νϋν τήν πάντων ημών 

άπορίαν, αλλ' ει δρα' τοϋθ' ήμεϊς άοννατονμεν, σοι δραστέον 

ύπέσχου γάρ. Βον?.ενον δή προς ταϋτα αυτός πότερον ηδονής 

εϊδη σοι καί επιστήμης διαιρετέον ή και έατέον, ει πη καθ' 

έτερον τίνα τρόπον οΐός τ' ει καί βούλει δηλώσαίποίς άλλως 

τά νϋν αμφισβητούμενα παρ' ήμϊν. 

b ΣΩ. Δεινόν μέν τοίννν έτι προσδοκαν ουδέν δει τόν έμέ, 
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Ομοιο καί ταυτό καί γιά κάθε αντίθετο, δπως μας έδειξε ή 
προηγούμενη συζήτηση ( 2 β ), κανείς άπό μας σέ τίποτ? δέ θά 
γινόταν ποτέ άξιος γιά τίποτε. 

ΠΡΩ. Φαίνεται, Σωκράτη, Οτι έτσι περίπου εΐναι τά ο 
πράματα. Αλλά είναι βέβαια ώραϊο νά ξέρη ό μυαλωμένος 
δλα, όμως φαίνεται πώς υπάρχει καί δεύτερος δρόμος (2 7) νά 
μήν άγνοή τόν εαυτό του. Γιατί τό λέω αυτό τώρα ; Θά σοΰ 
π ω . Εσυ, Σωκράτη, πρόσφερες σέ μας όλους αύτη τή συζή
τηση καί τόν εαυτό σου, γιά νά καθορίσουμε ποιο είναι τό 
άριστο άπ' δσα ό άνθρωπος κατέχει. Ό Φίληβος είναι βέβαια 
ή ηδονή καί ή ευχαρίστηση καί ή χαρά καί δλα δσα είναι τέτοια* 
έσύ,τότε απάντησες σ' αυτά δτι δέν είναι τούτα, άλλα έκεϊνα d 
τά όποια μέ τή θέληση μας φέρνουμε πολλές φορές στό νου 
μας—καίκαλά κάνουμε—ώστε νά βρίσκονται στή μνήμη δίπλα-
διπλα τόένα στό άλλο καί έτσι νάγινεται ό έλεγχος τους. Καί 
Λές, καθώς φαίνεται, δτι έκεΐνο πού σωστά θά ονομάσουμε 
αγαθό καλύτερο άπό τήν ηδονή είναι ό νους, ή επιστήμη, ή σύ
νεση, ή τέχνη καί δλα τα συγγενικά μ' αυτά* αυτά, λοιπόν, 
πρέπει νά αποχτούμε καί δχι έκεϊνα. "Οταν ό καθένας άπό 
τού; δυό σας είπατε αυτές τίς απόψεις καί γεννήθηκα διαφω
νία, έμ·:ΐς άστειευθήκαμε καί σέ απειλήσαμε δτι δέ θα σέ αφή
σουμε νά πάς στό σπίτι σου, προτού νά γίνη διάκριση καθα- e 
ρή αυτών τών θέσεων και πρόκυψη κάποιο ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα ( 2 8 ) . Καί σύ συμφώνησες καί μας πρόσφερες γι* 
αυτό τό σκοπό τόν εαυτό σου* λέμε, λοιπόν, εμείς, δπως τά 
παιδιά, δτι δέν μπορεί νά παρθοΰν πίσω εκείνα πού δόθηκαν 
σωστά. Σταμάτησε, λοιπόν, νά απαντάς σ' αυτά πού σοΰ λέμε 
τώρα μ' αυτό τόν τρόπο. 

Σ Ω . Ποιο τρόπο ; 

Π Ρ Ω . Ρίχνοντας μας σέ αδιέξοδο καί ρωτώντας μας 20a 
πράματα, γιά τά όποϊα δέ θά μπορούσαμε νά σοΰ δώσουμε αυ
τή τή στιγμή ικανοποιητική απάντηση ( 2 9 ) . "Ας μή νομίσου
με δτι τό αδιέξοδο δλων μας εΐναι γιά μάς τό τέλος αυτής της 
συζήτησης, άλλα άν δέν μπορούμε νά τό κάνουμε έμεις, έσύ 
πρέπει νά τό κάνης* γιατί μας τό υποσχέθηκες. Σκέψου, λοι
πόν, για τό ζήτημα αυτό έσύ ό 'ίδιος, άν πρέπη νά ξεχωρίσης 
είδη τη< ηδονής καί της επιστήμης ή νά το εγκατάλειψης, άν 
κάπως μπορήςκαίθέλης μέ κάποιον άλλο τρόπο νά μας δείξης 
διαφορετικά αυτά, γιά τά όποια διαφωνούμε τώρα. 

Σ Ω . Δέν πρέπει, λοιπόν, νά περιμένω πια τίποτε φόβε- b 
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επειδή τοϋθ' ούτως είπες' τό γάρ εί βούλει ρ'ηθέν λύει πάντα 

φόβον έκαστων πέρι. Προς δέ αύ τοϊς μνήμην τινά δοκεϊ 

τίς μοι δεδωκέναι θεών ήμϊν. 

ΠΡΩ. Πώς δή καί τίνων ; 

ΣΩ. Λόγων ποτέ τίνων πάλαι άκουσας δναρ ή καί 

έγρηγορώς νϋν εννοώ περί τε ηδονής καί φρονήσεως, ώς 

ούδέτερον αύτοϊν έστι τάγαθόν, αλλά άλλο τι τρίτον, έτερον 

μεν τούτων, άμεινον δέ άμφοϊν. Καίτοι τοΰτό γε άν έναρ-

•C γώς ήμΐ» φανη νϋν, άπήλλακται μέν ηδονή τοϋ νικαν τό 

γάρ αγαθόν ούκ αν έτι ταΰτον αύτη γίγνοιτο. *Ή πώς; 

ΠΡΩ. Ούτως. 

ΣΩ. Tów δέ γε είς τήν διαίρεσιν ειδών ηδονής ουδέν έτι 

προσδεησόμεθα κατ' έμήν δόξαν. Προϊόν δ' έτι σαφέατερον 

δείξει. 

ΠΡΩ. Κάλλιστ' είπών ούτω καί διαπέραινε. 

ΣΩ. Μίκρ* άττα τοίνυν έμπροσθεν έτι διομολογησώμεθα. 

ΠΡΩ. Τά ποϊα ; 

d ΣΩ. Τήν τάγαθοϋ μοιραν πότερον ανάγκη τέλεον ή μή 

τέλεον είναι ; 

ΠΡΩ. Πάντων δήπου τελεώτατον, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Τί δέ ; Ίκανόν τάγαθόν ; 

ΠΡΩ. Πώςγάρού ;Κσίπάντ<ονγεεΙς τούτο Οιαφέρειν 

τών οντοίν. 

ΣΩ. Τάδε γε μήν, ώς οΐμαι, περί αύτοΰ άναγκαιότατον 

είναι λέγειν, ώς πάν τό γιγνώσκον αυτό θηρεύει καί έφίεται 

βουλόμενον -έλεϊν καί περί αυτό κτήσασθαι, καί τών άλλων 

ουδέν φροντίζει πλην τών αποτελουμένων άμα άγαθοϊς. 

ΠΡΩ. Ούκ έστι τούτοις άντηπεϊν. 

e ΣΩ. Σκοπώμεν δή καί κρίνωμεν τόν τε ηδονής καί τόν 

φρονήσεως βίον ίδόι :ες χωρίς. 

ΠΡΩ. Πώς είπες ; 

ΣΩ. Μήτε έν τφ της ηδονής ενέστω φρόνησις μήτ' êv 
τφ της φρονήσεως ηδονή. Δει γάρ, εϊπερ πότερον αυτών 

έστ' αγαθόν, μηδέν ιιηδενός έτι προσδεϊσθαΐ' δεόμενον δ* 
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ρό, άφοΰ έτσι έβαλες τό ζήτημα* γιατί ή έκφραση «άν θέλης» 
διώχνει κάθε φόβο γιά τό καθετί. Έ π ί πλέον δμως μοΰ φαίνε
ται πώς κάποιος άπό τους θεούς μας έκανε τή χάρη καί μοϋ 
στέλνει μιά θύμηση. 

Π Ρ Ω . Πώς καί ποια ; 

Σ Ω . Κάποτε, πριν άπό καιρό πολύ, άκουσα κάποιους λό
γους γιά τήν ηδονή καί τή φρόνηση, στ* Ονειρο ήταν, στον ξύ
πνο μου, δέν ξέρω· τώρα, λοιπόν, τους φέρνω στό μυαλό 
μου ( * ) . Δέν tîvai, λέει, οΟτε τό Ινα ούτε τό άλλο τό αγαθό; 
άλλα κάποιο -άλλο τρίτο, διαφορετικό άπ 1 αυτά, δμως καλύτε
ρο κι άπό τά δύο. "Αν βέβαια τούτο φανή καθαρά σέ μας 
Τώρα, ή ήδονν> απομακρύνεται άπό τή νίκη* γιατί τό ο 
αγαθό δέθά μπορούσε πιάνα ταυτισθή μ' αυτήν. "Η 8*1 : 

Π Ρ Ω . Ναί. Λ ' 
Σ Ω . Καί δέ θά έχουμε πια καθόλου, κατά τή γνώμη 

μου, τήν ανάγκη τών είδών της ηδονής γιά τή διάκριση. 
Στή συνέχεια θά φανή ακόμη καθαρότερα. 

Π Ρ Ω . Ωραιότατα τά είπες* Ιτσι συνέχισε ώς τό τέλος. 
Σ Ω . Πρωτύτερα άς συμφωνήσουμε ακόμη σέ κάποιες 

μικρολεπτομέρειες ( 8 1 ) . 
Π Ρ Ω . Ποιες; 
Σ Ω . Τοϋ αγαθού ό κλήρος εΐναι νά εΐναι τέλειο ή d 

ατελές ; 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς τό πιό τέλειο άπ* δλα, Σωκράτη. 
Σ Ω . Λοιπόν, τό αγαθό νά εΐναι αρκετό στον εαυτό του; 
Π Ρ Ω . Πώς δχι ; καί σ' αυτό νά διαφέρη άπό δλα τά 

δ^τα. 
Σ Ω . Καί τοΰτο βέβαια είναι, νομίζω, αναγκαιότατο 

νά πούμε σχετικά μ' αυτό* δτι κάθε 5ν πού τό γνωρίζει ( " ) 
τό κυνηγά, τό ποθεί, θέλοντας νά τό πιάση καί νά τό κάνη 
κτήματου-καίδένοιάζεταικαθόλουνιάτά άλλα παρά μόνο 
για έκεΐνα πού κλείνουν στην εκπλήρωση τους αγαθά. 

Π Ρ Ω . Δέν μπορεί νά ύπαρξη αντίρρηση σ* αυτά. 
Σ Ω . *Ας εξετάσουμε, λοιπόν, καί άς κρίνουμε τή ζωή e 

της ηδονής καί της φρόνησης, βλέποντας χωριστά τό 
καθένα. 

Π Ρ Ω . Πώς εννοείς; 
Σ Ω . Νά μήν-ύπάρχη μέσα στης ηδονής φρόνηση μήτε 

στης φρόνησης ηδονή. Γιατί πρέπει, άν άπό τά δύο Ινα εΐναι 
τό αγαθό, νά μήν Ιχη πιά καθόλου ανάγκη άπό τίποτε έπί 
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21& άν φανή πότερον, ούκ έστι που τοΰτ' έτι τό δντως ήμϊν 
αγαθόν. 

ΠΡΩ. Πώς γάρ άν ; 
ΣΩ. Ούκοΰν εν σοι πειρώμεθα βασανίζοντες ταϋτα ; 
ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν. 
ΣΩ. Άποκρίνου δή. 
ΠΡΩ. Λέγε. 

ΣΩ. Δέξε* άν, Πρώταρχε, σύ ζην τόν βίον άπαντα 
ήδόμενος ήδονάς τάς μεγίστας ; 

ΠΡΩ. Τί δ' ού; 
ΣΩ. ΎΑρ' ούν έτι τινός α» σοι προσδεϊν ήγοϊο, ει τοΰτ' 

έχεις παντελώς ; 
ΠΡΩ. Ουδαμώς. 
ΣΩ. "Ορα δή, τοΰ φρονεΐν καί τοΰ νοεϊν καί λογίζεσθαι 

b τά δέοντα καί δσα τούτων άδελφά, μών μή δέοι' άν τι ; 
ΠΡΩ. Καί τί ; πάντα γάρ έχοιμ' άν που τό χαίρειν έχων. 
ΣΩ. Ούκοϋν ούτω ζών άεί μέν δια βίου ταΐς μεγίσταις 

ήδοναις χαίροις άν ; 
ΠΡΩ. Τί δ' ού; 
ΣΩ. Νουν δέ γε καί μνήμην καί έπιστήμην καί δάξαν 

μή κεκτημένος αληθή, πρώτον μέν τούτο αυτό, ει χαίρεις ή 
μή χαίρεις, ανάγκη δήπου σε άγνοεϊν, κενόν γε όντα πάσης 
φρονήσεως ; 

ΠΡΩ. 'Ανάγκη. 
e ΣΩ. Και μήν ωσαύτως μνήμην μή κεκτημένον ανάγκη 

δήπου μηδ' δτι ποτέ έχαιρες μεμνήσθαι, της τ' εν τφ παρα
χρήμα ηδονής προσπιπτούσης μηδ' ήντινοΰν μνήμην νπο-
μένειν δόξαν δ' αύ μή κεκτημένον αληθή μή δοξάζειν χαίρειν 
χαίροντα, λογισμού δέ στερόμενον μηδ' είς τόν έπειτα χρό
νο1» ώς χαιρήσεις δυνατόν είναι λογίζεσθαι, ζην δέ ούκ 
ανθρώπου βίον, άλλα τίνος πλεύμονος ή τών δσα θαλάττια 
μετ' όστρεΐνων έμψνχά έστι σωμάτων."Εστι ταϋτα, ή παρά 

d ταύτα Βχομεν άλλα διανοηθήναι ; 

ΠΡΩ. Καί πάν ; 
ΣΩ. *Αρ' ούν αιρετός ήμϊν βίος ê τοιούτος ; 
ΠΡΩ. Είς άφααίαν παντάπασί με, ώ Σώκρατες, ούτος 

ό λόγος έμβέβληκε τά νΰν. 
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πλέο1 • άν δμως ένα άπό τά δύο φανή νά έχη ανάγκη, δεν είναι 21a 
πιά, θαρρώ, γιά μας αυτό τό πραγματικά αγαθό. 

Π Ρ Ω . Πω;: θά μπορούσε νά είναι; 
ΣΩ. Λοιπόν νά επιχειρήσουμε τόν ελεγχό τους σ* ε

σένα ; 
Π Ρ Ω . Βεβαιότατα. 
Σ Ω . Λοιπόν άρχισε νά απαντάς. 
Π Ρ Ω . Λέγε. 
ΣΩ. Θά δεχόσουν έσύ, Πρώταρχε, νά ζήσης δλη σου 

Τ71 ζωή μέσα στις πιό μεγάλες ή δονές ; 
Π Ρ Ω . Γιατί δχι ; 
Σ Ω . "Αν, λοιπόν, είχες αυτό απόλυτα, θά σκεφτό

σουν δτι έχεις ανάγκη άπό κάτι ακόμη ; 
Π Ρ Ω . Καθόλου. 
Σ Ω . Πρόσεξε, λοιπόν τή φρόνηση, τή νόηση, τό στοχα

σμό κυτών πού χρειάζονται {33) καί δλες τίς αδελφές ΐδιό- b 
τητες, μήπως θά τίς είχες καθόλου ανάγκη ; 

Π Ρ Ω . Γιατί ; "Ολα, θαρρώ, θα τά εΐχα, έχοντας τή 
χαρά. 

Σ Ω . Ζώντας, λοιπόν, έτσι, θα χαιρόσουν παντοτινά σέ 
δλη σου τή ζωή TIC πιο μεγάλες ήδονέί ; 

Π Ρ Ω . Πώς δχι : 
Σ Ω . "Ομως μή έχοντας νοΰ καί μνήμη καί γνώση καί 

γνώμη αληθινή, αναγκαστικά δέ θάξερες πρώτα-πρώτα 
αυτό ακριβώς, άν δηλαδή χαίρεσαι ή δέ χαίρεσαι, άφοΰ θά 
σοΰλειπε ολότελα ή φρόνηση ; 

Π Ρ Ω . 'Αναγκαστικά. 
ΣΩ. "Ομοια βέβαια καί μή έχοντας μνήμη, δέ θά θυμό- C 

σουν κατ' ανάγκη δτι κάποτε χαιρόσουν ούτε θά σοϋ έμενε 
οποιαδήποτε ανάμνηση μιας ηδονής, πού αύτη δα τή στιγμή 
θά σοΰ ερχόταν. 'Ακόμη, μή έχοντας αληθινή γνώμη δέ θά 
καταλάβαινες δτι χαίρεσαι, δταν χαίρεσαι, καί χωρίς τό στο
χασμό δέ θά μπορούσες νά στοχασθής δτι θά χαρής στό 
μέλλον. 'Αναγκαστικά, λοιπόν, θά ζούσες δχι μιά ανθρώ
πινη ζωή, άλλα τή ζωή ενός μαλακίου ή ένό<: θαλασσινού 
έμψυχου στρειδιοΰ. Εΐναι Ιτσι ή μπορούμε ν α κάνουμε δια-
φορετικέε σκέψεις άπ' αυτές ; d 

Π Ρ Ω . Πώς θά μπορούσαμε ; 
Σ Ω . Λοιπόν, μπορούμε νά διαλέξουμε μιά τέτοια ζωή ; 
Π Ρ Ω . Αυτός ό λόγος, Σωκράτη, μ'Ιρριξε τώρα σέ από

λυτη βουβαμάρα, 
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ΣΩ. Μήπω τοίνυν μαλθακιζώμεθα, τον δέ τοΰ νοϋ 

μεταλαβόντες αύ βίον ϊδωμεν. 

ΠΡΩ. Τόν ποίον δή λέγεις ; 

ΣΩ. Ει τις δέξαιτ' άν αύ ζην ημών φρόνηαιν μέν καί 

νουν καί έπιστήμην καί μνήμην πάσαν πάντων κεκτημένος, 

θ ηδονής δέ μετέχων μήτε μέγα μήτε σμικρόν, μηδ' αύ λύπηςΥ 

άλλα τό παράπαι* απαθής πάντων τών τοιούτων. 

ΠΡΩ. Ουδέτερος ό βίος, ώ Σώκρατες, έμοιγε τούτων 

αιρετός, ούδ' άλλφ μή ποτέ, ώς έγώμαι, φανη. 

22& ΣΩ. Τί δ' ό σνναμφότερος, ά» Πρώταρχε, έξ άμφοΐν 

σνμμειχθείς κοινός γενόμενος ; 

ΠΡΩ. 'Ηδονής λέγεις καί νοϋ καί φρονήσεως ; 

ΣΩ. Ούτω καί τών τοιούτων [λέγω] έγωγε. 

ΠΡΩ. Πάς δήπου τούτον γε αίρήσεται πρότερον ή 'κεί

νων όποτερονοΰν, καί προς τούτοις [γε] ούχ ό μέν, ό δ' ού. 

ΣΩ. Μανθάνομεν ούν δτι νυν ήμϊν έστι τό συμβαίνον 

έν τοΐς παροΰσι λόγοις ; 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν, δτι γε τρεις μέν βίοι προντέθησαν^ 

b τοϊν δνοϊν δ' ουδέτερος Ικανός ουδέ αιρετός ούτε ανθρώπων 

ούτε ζώων ούδενί. 

ΣΩ. Μών ούν ούκ ήδη τούτων γε πέρι δήλον ώς ου

δέτερος αύτοϊν εΐχε τάγαθόν ; νΗν γάρ άν Ικανός καί τέλεος 

καί πασι φυτοϊς καί ζφοις αιρετός, όϊσπερ δυνατόν ήν ούτως 

άεί δια βίου ζήν εί δέ τις άλλα ήρεϊθ' ήμών> παρά φύσιν 

άν τήν τοΰ αληθώς αιρετού έλάμβανεν άκων έξ αγνοίας ή 

τίνος ανάγκης ούκ εύδαίμονος. 

ΠΡΩ. "Εοικε γούν ταΰθ' ούτως εχειν. 

e ΣΩ. Ώς μέν τοίνυν τήν γε Φιλήβου θεόν ού δεϊ δια-

νοεϊσθαι ταύτόν καί τάγαθόν, Ικανώς είρήσθαί μοι δοκεϊ* 

ΦΙ. Ουδέ γάρ όσος νους, ώ Σώκρατες, έστι τάγαθόν, 

αλλ' έξει που ταύτα εγκλήματα. 

ΣΩ. Τάχ' άν, ώ Φίληβε, δ γ' εμάς· ού μέντοι τόν γε 
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Σ Ω . ΛΑς μήν υποχωρήσουμε, λοιπόν, ακόμη, άλλα 
άς πάρουμε νά εξετάσουμε μέ τή σειρά της τή ζωή τοΰ νοΰ. 

Π Ρ Ω . Τί λογής ζωή εννοείς ; 
Σ Ω . *Αν αυτή τή φορά δεχόταν κανείς άπό μας νά ζη 

έχοντας φρόνηση καί νου και γνώση καί μνήμη πλήρη δλων 
τών πραγμάτων, δμως νά μή έχη απολύτως καθόλου μερδικό 
στην ηδονή ούτε καί στή λύπη, άλλα δλες οί τέτοιες καταστά- θ 
σεις νά τοΰ είναι ολότελα ξένες. 

Π Ρ Ω . Δέμοΰ φαίνεται νά μπορώ νά διαλέξω, Σωκρά
τη, ούτε κι άλλος κανένας θά μπορούσε ποτέ, τή μιά ή τήν 
άλλη ζωή άπ' αυτές TIC δύο. 

Σ Ω . "Ομως μιά μικττι καί άπό τίς δύο, Πρώταρχε ; μιά 22a 
ζωή δηλαδή πού θά ήταν συνδυασμένη άπό τή σύνθεση καί 
τών δύο ; 

Π Ρ Ω . 'Εννοείς άπό ηδονή καί νοϋ καί φρόνηση ; 
Σ Ω . Ναι, εννοώ άπό τά τέτοια. 

Π Ρ Ω . Ό καθένας βέβαια θά διάλεξη αύτη, προτι
μώντας την άπό οποιαδήποτε άπό εκείνες τις δύο καί έπί πλέον 
κανείς δέ θά Ιχη αντίρρηση γιά τήν εκλογή. 

Σ Ω . Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ποΰ καταλήγει τώρα ή 
συζήτηση αυτή εδώ ; 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. "Οτι προτάθηκαν τρεις ζωές καί οί 
δύο άπ' αυτές δέν είναι 'ικανοποιητικές, ούτε ή μιά οΟτε ή 
άλλη, γιά νά μπορή νά τις διάλεξη κανείς, είτε άνθρωπος b 
είτε ζώο. 

Σ Ω . Μήπως λοιπόν δέν είναι κιόλας φανερό δτι καμιά 
άπ'αυτές δέν εΐναι τό αγαθό ; Γιατί αλλιώς θά ήταν ικανο
ποιητική καί τέλεια καί θά μποροΰσαν 6λα τά φυτά καί τά ζώα 
νά τή διαλέξουν, δσα βέβαια Ρα μποροΰσαν έτσι νά ζουν παντο
τινά σ' δλη τους τή ζωή. Καί άν κανείς άπό μας διάλεγε κάτι 
άλλο, θά τό έκανε, αντίθετα στή φύση εκείνου πού αληθινά 
μπορούσε νά διαλεχτή, παρά τή θέληση του άπό άγνοια ή 
άπό κάποιαν άτυχη ανάγκη f 3 1). 

Π Ρ Ω . Φαίνεται πώς έτσι είναι. 

Σ Ω . Δέν πρέπει, λοιπόν, νά ταυτίζουμε τή θεά τοϋ Ο 
Φιλήβου μέ τό αγαθό* γιά τά θέμα αύτόέ'χουμε πή, νομίζω, 
αρκετά. 

ΦΙΛ. Ούτε βέβαια ό δικός σου νους, Σωκράτη, εΐναι τό 
αγαθό, άλλα θά δεχθή, θαρρώ, τίς ίδιες κατηγόριες. 

Σ Ω . "Ισως, Φίληβε, ό δικός μου' ομω<: οχι βέβαια δ 
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άληθινόν άμα και θείον οΐμαι νουν, αλλ' άλλως πως έχειν. 

Τών μέν ούν νικητήριων προς τόν κοινόν βίον ούκ αμφισβητώ 

πω υπέρ νοΰ, τών δέ δή δευτερείων όράν καί σκοπεΐν χρή πέρι 

d τί δράσομεν τάχα γάρ άν τοΰ κοινού τούτον βίου αίτιώμεθ' 

&ν εκάτερος ό μέν τόν νουν αίτιον, ό δ' ήδονήν είναι, καί 

ούτω τό μέν αγαθόν τούτων αμφοτέρων ούδέτερον άν εϊη, 

τάχα δ' άν αίτιον τις ύπολάβοι πότερον αυτών είναι. Τούτου 

δή πέρι καί μάλλον έτι προς Φίληβον διαμαχοίαην άν ώς εν 

τω μεικτφ τούτφ βίφ, δτι ποτ' έστι τοϋτο ο λαβών ό βίος 

ούτος γέγονεν αιρετός άμα καί αγαθός, ούχ ηδονή αλλά νους 

τούτφ συγγενέστερον καί όμοιότερόν έστι, καί κατά τούτον 

e τοΐ· λόγον ούτ' άν τών πρωτείων ούδ' αύ τών δευτερείων 

ηδονή μετόν αληθώς άν ποτέ λέγοιτο' πορρωτέρω δ' εστί 

τών τριτείων, ει τι τφ έμφ νφ δεϊ πιστεύειν ημάς τά νΰν. 

ΠΡΩ. 'Αλλά μήν, ώ Σώκρατες, εμοιγε δοκεϊ νϋν μέν 

ήΟονή σοι πεπτωκέναι καθαπερεί πληγείσα ύπό τών νυνδή 

λόγων τών γάρ νικητήριων πέρι μαχόμενη κείται. Τόν δέ 

23Ά νουν, ώς εοικε, λεκτέον ώς έμφρόνως ούκ άντεποιεΐτο τών 

νικητήριων τά γάρ αύτ' έπαθεν άν. Τών δέ δή δευτερείων 

στερηθεϊσα ηδονή παντάπασιν άν τίνα καί άτιμίαν σχοίη 

προς τών αυτής εραστών ουδέ γάρ έκείνο'ς ετ' αν ομοίως 

φαίνοιτο καλή 

ΣΩ. Τί ούν ; Ούκ άμεινον αυτήν έάν ήδη καί μή τήν 

άκριβεστάτην αύτη προσφέροντα βάσανον καί έξελέγχοντα 

λνπεϊν ; 

ΠΡΩ. Ούδεν λέγεις, ώ Σώκρατες. 

b ΣΩ. τΑρ' δτι τό αδύνατον εΐπον, λυπεϊν.ήδονήν ; 

ΠΡΩ. Ού μόνον γε αλλ' δτι καί αγνοείς ώς ουδείς πώ 

σε ημών μεθήσει πριν άν είς τέλος έπεξέλθης τούτων τφ 

λόγφ. 

ΣΩ. Βαβαϊ άρα, ώ Πρώταρχε, συχνού μέν λόγου τοΰ 

λοιπού, σχεδόν δέ ουδέ ρ'αδίον πάνυ τι νΰν. Καί γάρ δή 

φαίνεται δειν άλλης μηχανής, έπί τά δευτερεΐα υπέρ νοΰ 
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αληθινός, νομίζω, νους, πού είναι σύγχρονα καί θεϊκός* 
αυτός είναι κάπως διαφορετικός. Τό έπαθλο της νίκης σί
γουρα δέν τό διεκδικώ άπό τή μικτή ζωή γιά τό νοΰ* δμως 
είναι ανάγκη νά δοΰμε καί νά εξετάσουμε τί θά κάνουμε γιά 
τή δεύτερη θέση * γιατί ό καθένας άπό μας τους δύο θά ίσχυρι-
σθήπώςαίτίατήςμικτήςαύτήςζωήςεΐναι όνους γιά τόν Ινα, 
ή ηδονή γιά τόν άλλο" έτσι τό αγαθό δέν εΐναι κανένα άπό τά 
δύο αυτά, άλλα ίσως θά θεωρούσε κανείς πώς ενα άπ* αυτά 
τά δύο είναι ή αιτία του. Καί πάνω σ'αύτό θά μπορούσα νά 
αγωνισθώ καί νά υποστηρίξω μέ περισσότερη ακόμη ορμή 
εναντίον τοΰ Φιλήβου, 6τι στή μικτή αυτή ζωή οτιδήποτε 
είναι έκεϊνο πού αποχτά ή ζωή αύτη καί τήν κάνει καινά 
μπορή νά τή διάλεξη κανείς καί σύγχρονα αγαθή, δέν εΐναι 
ή ηδονή, άλλα ό νους είναι πιό συγγενικό καί περισσότερο 
δμοιομ'αύτό ( 8 5 ) , καί σύμφωνα μέ τήν άποψη αυτή δέ θά 
μπορούσε νά άναγνωρισθή στην ή δονή δικαίωμα ούτε γιά τήν 
πρώτη οΰτε γιά τή δεύτερη θέση* βρίσκεται ακόμη πιό πέρα 
άπό τήν τρίτη θέση f 3 8), άν πρέπη τή στιγμή αυτή νά δώσου
με κάποια πίστη στό νοΰ μου. 

Π Ρ Ω . Πραγματικά, Σωκράτη, μοΰ φαίνεται πώς ή 
ηδονή ένει πέσει σαν νά χτυπήθηκε άπό τους λόγους σου αυ
τούς έδώ* γιατί βρίσκεται ξαπλωμένη χάμω τή στιγμή πού 
αγωνιζόταν γιά τό έπαθλο τής νίκης."Οσο γ ιάτό νοΰ πρέπει, 
φαίνεται, νά ποΰμε δτι εΐχε τή φρονιμάδα νά μή διεκδική τό 
νικητήριο έπαθλο* γιατί αλλιώς θά πάθαινε, βέβαια, τά ίδια. 
"Ομως νά χάση καί τή δεύτερη θέση ή ηδονή, αυτό θά τήν έ
κανε νά χάση εντελώς κάθε εκτίμηση άπό τους εραστές της* 
γιατί δέ θά φαινόταν πια α* εκείνους τό ίδιο όμορφη. 

Σ Ω . Λιππόν ; Δέν ειναικαλ.ύτερο νά τήν αφήσουμε πιά 
καινά μή τήν λυπήσουμε, υποβάλλοντας την στην πιό αυστη
ρή δοκιμασία καί αποδείχνοντας τήν αδυναμία της ; 

Π Ρ Ω . Δέ λές τίποτε, Σωκράτη. 
ΣΩ. Μήπως γιατί είπα κάτι τό αδύνατο ; δηλαδή νά 

λυπήσουμε τήν ηδονή ; 
Π Ρ Ω . "Οχι μόνον αυτό, *άλλά γιατί δέν καταλαβαίνεις 

πώς κανεί·: άπό μας δέ θά σ* άφήση ελεύθερο, προτού φτάσης 
τή συζήτηση γιά τά προβλήματα αυτά σ' Ινα τέλος ( 3 7 ) . 

Σ Ω . "Ωχου, Πρώταρχε ! μας απομένει, λοιπόν, μακριά 
συζήτησηκο;'""ίγο-πολύδύσκολη βέβαια τώρα. Γιατίφαίνε-
ται πώς χρειάζεται νά επινοήσουμε άλλη μέθοδο, καθώς πο-
Πλάτωνος, ΦΙληβος 
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πορενόμενον οϊον βέλη έχειν έτερα τών έμπροσθεν λόγων 

ίστι δέ ϊσως êvta καί ταύτα. Ούκοΰν χρή ; 

ΠΡΩ. Πώο γάρ ού ; 

ΣΩ. Τήν δέ γβ αρχήν αύτοΰ διευλαβεϊαθαι πειρώμεθα 

Ο τιθέμενοι. 

ΠΡΩ. Ποίαν δή λέγεις ; 

ΣΩ. Πάντα τά νΰν δντά έν τφ παντί διχη διαλάβωμεν, 

μάλλον δ', ει βούλει, τριχή. 

ΠΡΩ. Καθ' δτι, φράζοις άν ; 

ΣΩ. Λάβωμεν άττα τών νυνδή λόγων. 

ΠΡΩ. Ποια ; 

ΣΩ. Τον $εόν έλέγομέν πον τόν μέ- άπειρον άεϊξα* 

τών όντων, τό δέ πέρας ; 

ΠΡΩ. Πάνν μέν ούν. 

ΣΩ. Τούτω δή τών ειδών τά δύο τιθώμεθα, τό δέ τρίτον 

d έξ άμφοϊν τούτοιν êv τι συμμισγόμενον. Ειμί δ' ώς έοικεν, 

έγώ γελοίος τις άνθρωπος κατ' είδη διιστάς καί συναριθμού-

μενος. 

ΠΡΩ. Τί φής, ώγαθέ ; 

ΣΩ. Τετάρτου μοι γένους αύ προσδεϊν φαίνεται. 

ΠΡΩ. Λέγε τίνος. 

ΣΩ. Της συμμείξεως τούτων προς άλληλα τήν αΐτίαν 

δρα, και τίθει μοι προς τρισίν έκείνοις τέταρτον τοΰτο. 

ΠΡΩ. Μών ούν σοι καί πέμπτον προσδεήσει διάκρισίν 

τίνος δυναμένου ; 

ΣΩ. Τάχ' άν ού μήν οΐμαί γε έν τφ νΰν άν δέ τι ôéjj, 
e συγγνώση πού μοι σύ μεταδιώκοντι πέμπτον [βίον]. 

ΠΡΩ. Τί μήν; 

ΣΩ. Πρώτον μέν δή τών τεττάρων τά τρία διελόμ$νοι^ 

τά δύο τούτων πειρώμεθα, πολλά εκάτερον έσχισμένον καί 

διεσπασμένον ίδόντες, εις êv πάλιν εκάτερον συναγαγόντες, 

νοήσαι πη ποτέ ήν αυτών êv και πολλά εκάτερον. 

ΠΡΩ. Ει μοι σαφέστερον έτι περί αυτών εϊποις, τάχ' άν 

έποίμην. 
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ρευόμαστε νά κερδίσουμε τή δεύτερη νίκη γιά τό νοΰ" νά 
ποϋμε, βέλη (3 8) διαφορετικά άπό τους προηγούμενους λό
γους' με ρικά δμως ίσως είναι καί τά ίδια. Λοιπόν, χρειάζεται ; 

Π Ρ Ω . Πως Οχι ; 
Σ Ω . Θέτοντας δμως τή βάση, άς προσπαθήσουμε νά 

είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο 
Π Ρ Ω . Ποια βάση εννοείς ; 
ΣΩ-. "Ολα δσα υπάρχουν τώρα στό σύμπαν άς τά διαιρέ

σουμε σέ δυό ή μάλλον, άν θέλης, σέ τρία ( 3 9 ) . 
Π Ρ Ω . Δέ μοϋ λές, σύμφωνα μέ ποιάν αρχή ; 
Σ Ω . "Ας πάρουμε μερικά άπό τά Θέματα της τωρινής 

μας συζήτησης. 
Π Ρ Ω . Ποια; 
Σ Ω . Δέ λέγαμε, θαρρώ, δτι ό θεός έδειξε δτι στά δντα 

υπάρχει τό άπειρο καί τό πεπερασμένο ;{*·')• 
Π Ρ Ω . Μάλιστα. 
Σ Ω . 'Από τίς κατηγορίες, λοιπόν,' Ac θέσουμε αυτές τίς 

δύο καί μία τρίτη, πού δημιουργείται άπό τό συνδυασμό αύ- d 
τών τών δυό. "Ομως είμαι, φαίνεται, γελοίος άνθρωποε μέ τίς 
διαιρέσει καί τίς αριθμήσεις μου σέ κατηγορίΓς. 

ΠΡΩ. Τί' εννοείς, αγαπητέ φίλε ; 
Σ Ω . Φαίνεται πώο μοϋ χρειάζεται καί μιά τέταρτη 

κατηγορία. 
ΠΡΩ. Λέγε ποια ; 
Σ Ω . Κοίταξε τήν αιτία τοΰ συνδυασμού αυτών μεταξύ 

τους καί κάνε μου τή χάρη νά τοποθέτησης κοντά σ* εκείνες 
τίς τρεις καί μιαν ακόμη γιά τέταρτη. 

Π Ρ Ω . Μήπως θά σοΰ χρειασθή καί καμιά πέμπτη, 
πού νά έχη τή δύναμη νά τίς ξεχωρίζη ; 

Σ Ω . "Ισως* δχι δμω<: τώρα, νομίζω * άν δμως χρειασθή 
κάτι, θά μέ συγχώρεσης, φαντάζομαι, νά αναζητήσω κάποια β 
πέμπτη. 

Π Ρ Ω . Πώς Ι 
Σ Ω . Πρώτα-πρώτα, λοιπόν, άς πάρουμε χωριστά τίς 

τρεις άπό τίς τέσσερεις* οί δύο άπ* αυτές βλέπουμε δτι είναι 
ή καθεμιά κομματιασμένες καί διασπασμένες σέ πολλά' άς 
προσπαθήσουμε, Λοιπόν, νά τήν συγκεντρώσουμε τήν καθεμιά 
άπό τις Sóo σέ ένα καί νά καταλάβουμε πώς ήταν ή καθεμιά 
άπό τΙς δύο αυτές ένα καί πολλά. 

Π Ρ Ω . *Αν μοΰ μιλούσες ακόμη πιό καθαρά γι* αυτές, 
θά μπορούσα, ίσως, νά σέ παρακολουθήσω. 



52 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

24Ά ΣΩ. Λέγω τοίνυν τά δύο α προτίθεμαι ταϋτ' εΐχαι.βπερ 

νυνδή, τό μέν άπειρον, τό δέ πέρας έχον δτι δέ τρόπον 

τινά τό άπειρον πόλ?.' έστι, πειράαομαι φράζειν. Τό δέ πέρας 

έχον ημάς περιμενέτω. 

ΠΡΩ. Μένει. 

ΣΩ. Σκέψαι δή. Χαλεπόν μέν γάρ καί άμφιαβητήσιμον 

δ κελεύω σε σκοπεΐν, δμως δέ σκόπει. θερμότερου και 

ψ%χροτέρου πέρι πρώτον δρα πέρας εϊ ποτέ τι νοήσοις άν, ή 

τό μάλλον τε και ήττον èv αύτοϊς οικούν <τε> τοϊς γένεσιν, 

b εωσπερ άν ένοικήτον, τέλος ούκ αν επιτρεψαίτην γίγνεσθαι' 

γενομένης γαρ τε^τής καί αύτώ τετε)εντήκατον. 

ΠΡΩ. Άληθέστοτα λέγεις. 

ΣΩ. Άεί δέ γε, φαμέν, έν τε τφ θερμοτέρφ καί ψν-

χροτέρφ τό μάλλον τε καί ήττον evi. 

ΠΡΩ. Καί μάλα. 

ΣΩ. 'Αεί τοιννν ό λόγος ήμϊν σημαίνει τούτω μή τέλ,ος 

Μχειν ατελή δ' δντε δήπον παντάπασιν άπείρω γίγνεσθον. 

ΠΡΩ. Κ xi σφόδρα γε, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. 'Αλλ' εύ γε, ώ φίλε Πρώταρχε, ύπέλαβες και 

e άνέμνησας δτι καί τό σφόδρα τοΰτο, Ô σύ νΰν έφθέγξω, 

καί τό γε ήρεμα τήν αυτήν σκίνα/ί»- έχετον τφ μάλλον τε καί 

ήττον δπου γάρ αν ένήτον, ούκ έάτον είναι ποσόν έκεστον, 

αλλ' άεί σφοορότερον ήσυχαιτέρου καί τουναντίον έκάσταις 

πράξεσιν έμποιοΰντε τό πλέον καί τό έλαττον άπεργάζεσθον, 

τό δέ ποσόν άφανίΓετον. "Ο γάρ ελέχθη νννδή, μή άφανί-

σαντε τό ποσόν, αλλ' έάσαντε αυτό τε καί τό μέτρων έν τή 

d τοΰμάλλ.ιν καί ήττον καί σφόδρα καίήρέμα έδρα έγγενέσθαι, 

αυτά έρρει ταντα έκ της αυτών χώρας έν ή ένήν. Ού γάρ 

έτι θερμότερον ουδέ ψυχρότερον εϊτην άν λαβόντε τό ποσόν 

προχωρεί γάρ καί ού μένει τό τε θερμότερον άεί καί τό 

ψυχρότερον ωσαύτως, τό δέ ποσόν έατη καί προϊόν έπαύ-

σατο. Κατά δή τοΰτον τόν λόγον άπειρον γίγνοιτ7 άν τό θερ

μότερον και τουναντίον άμα. 
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ΣΩ. Σοΰ εξηγώ, λοιπόν. Οί δύο TIC όποιες θέτω πρώ- 24a 
τες, είναι αυτές πού ανάφερα τώρα δά, τό άπειρο δηλαδή καί 
τό πεπερασμένο* δτι τό άπειρο εΐναι^ κατά κάποιο τρόπο, 
πολλά, θά προσπαθήσω νά σοϋ εξηγήσω. "Οσο γιά τό πεπε
ρασμένο , άς μας περιμένη. 

Π Ρ Ω . Περιμένει. 
Σ Ω . Πρόσεξε λοιπόν. Είναι δύσκολο καί γεννά πολλές 

αντιρρήσεις αυτό πού σου ζητώ νάέξετάσης, δμως εξέτασε το. 
Κοίταξε πρώτα-πρώτα τό θερμότερο καί τό ψυχρότερο* 
μπορείς νά συλλαβής σ* αυτά τήν ύπαρξη ενός ορίου ή τό πε
ρισσότερο καί τό λιγότερο, πού κατοικούν μέσα στις δύο 
αυτές κατηγορίες, δέ θά έπιτρέπαν, δσο θά κατοικούσαν μέσα b 
σ'αύτές νά δημιουργηθή ένα τέλος, καί αυτών τών δύο έρ
χεται τό τέλος τους. 

Π Ρ Ω . 'Απολύτως σωστά. 
Σ Ω . Καί δεχόμαστε πάντα δτι τό περισσότερο καί τό 

λιγότερο ενυπάρχει καί στό θερμότερο καί στό ψυχρότερο. 
Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 
Σ Ω . Ό λόγος μας, λοιπόν, σημαίνει δτι ποτέ δέν υπάρ

χει τέρμα σ' αυτά* καί άφοϋ δέν έχουν βέβαια τέρμα, γίνονται 
απολύτως άπειρα. 

Π Ρ Ω . Δυνατότατα( u ), Σωκράτη. 
Σ Ω . Θαυμάσια, φίλε μου Πρώταρχε, κατάλαβες καί 

μοϋ θύμισες δτι καί αυτό τό «δυνατότατα», πού φώναξες Ο 
έσύ τώρα, καθώς καί τό «ήρεμα» έχουν τήν ίδια δύναμη μέ τό 
περισσότερο καί τό λιγότερο. Γιατί δπου ενυπάρχουν τά δύο 
αυτά, δέν επιτρέπουν σέ κανένα πράμα μιαν ορισμένη ποσό
τητα, άλλα εισάγουν σέ κάθε πράξη πάντοτε τό πιό ορμητικό 
στή θέση τοΰ πιό ήρεμου καί αντίστροφα" έτσι εξαφανίζουν 
τήν ορισμένη ποσότητα καί δημιουργούν τό περισσότερο καί 
τό λιγότερο. Γιατί μόλις τώρα δά τό είπαμε : άν τά ζεύγη 
αυτά δέν εξαφανίσουν τήν ποσότητα, άλλα τήν αφήσουν αυτή 
καί τό μέτρο νά μπουν μέσα στή θέση τοΰ περισσότερο καί 
τοΰ λιγότερο καί τοϋ ορμητικά καί τοϋ ήρεμα, τότε αότά α 
φεύγουν άπό τόν ίδιο τους τόν τόπο ( w ) , δπου ενυπήρχαν. 
Γιατί δέ θά ήταν πιά θερμότερο ούτε ψυχρότερο, άν αποχτού
σαν ορισμένη ποσότητα* γιατί τό θερμότερο προχωρεί ολο
ένα καί δέ μένει στάσιμο, δπως καί τό ψυχρότερο, ένώ ή 
Ορισμένη ποσότητα είναι κάτι στάσιμο καί έχει παύσειή πρό-
οδόςτης.Σύμφωνα,λοίπόν, μ'αΰτήτήν άποψητό θερμότερο 
καθώς καί τό αντίθετο θά μπορούσε νά γίνη άπειρο. 



54 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΠΡΩ. Φαίνεται γονν, ώ Σώκρατες· έστι δ', Οπερ είπες, 
ού ράδια ταϋτα συνέπεσθαι. Τό δέ etc, αύ'θίς τε καί αύθις 

e ίσως λεχθέντα τόν τε ερωτώντα καί τόν έρωτώμενον ίκανως 
άν συμφωνοϋντας άποφήναι^ν. 

ΣΩ. 'Αλλ' εύ μέν λέγεις καί πειρατέον ούτω ποιεΐν. 
Νΰν μέντοι άθρει της τοϋ απείρου φύσεως ει τοΰτο δεξόμεθα 
σημεϊαν, Ινα μή πάντ' έπεξιόντες μηκύνωμεν. 

ΠΡΩ. Τό ποιον δή λέγεις ; 

ΣΩ. Όπόσ' άν ήμϊν φαίνηται μάλλον τε καί ήττον γι-
γνόμενα και τό σφόδρα καί ήρεμα δεχόμενα καί τό λίαν καί 

25Ά δσα τοιαύτα πάντα, είς τό τοΰ άπειρου γένος ώς είς êv δεϊ 
πάντα ταύτα τιθέναι, κατά τόν έμπροσθεν λόγον δν έφαμεν δσα 
διέσπασται καί διέσχισται συναγαγόντας χρήναι κατά δύναμιν 
μίαν έπισημαίνεσθαί τίνα φύσιν. ει μέμνησαι. 

ΠΡΩ. Μέμνημαι. 

ΣΩ. Ούκοϋν τά μή δεχόμενα ταΰτα, τούτων δέ τά 
ενάντια πάντα δεχόμενα, πρώτονμεν τό ίσον καί Ισότητα, μετά 
δέ τό ίσον τό διπλάσιον καί πάν δτι περ άν προς αριθμόν άρι-

b θμός ή μέτρον ή προς μέτρον, ταϋτα σύμπαντα εις τό πέρας 
άπολογιζόμενοι καλώς άν δοκοϊμεν δράν τοΰτο. "Π πώς σύ 

ψή? Ι 
ΠΡΩ. Κάλλιστα γε, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Εΐεν τό δέ τρίτον τό μεικτόν έκ τούτοιν άμφοΐν 

τίνα ìòéar φήσομεν έχειν ; 
ΠΡΩ. Σύ καί έμοί φράσεις, ώς οϊμαι. 
ΣΩ. Θεός μέν ούν, ανπερ γε έμαϊς εύχαϊς έπήκοος 

γίγνηταί τις θεών. 

ΠΡΩ. Εϋχον δή και σκόπίΐ. 
ΣΩ. Σκοπώ· καί μοι δοκεϊ τις, ώ Πρώταρχε, αυτών 

φίλος ήμϊν νυνδή γεγονένα'. 
e ΠΡΩ. Πώς λέγεις τοΰτο καί τίνι τεκμηρίφ χρή ; 

ΣΩ. Φράσω δήλον δτ·-σύ δέ μοι συνακολούθησον τφ 
λόγφ.; 

ΠΡΩ. Λέγε μόνον. 
ΣΩ. Θερμότερον έφθεγγόμεθα νυνδή πού τι και ψυχρό

τερον. rH γάρ ; 
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Π Ρ Ω . "Ετσι φαίνεται, Σωκράτη* δμως, δπως τό 
είπες, δέν είναι εύκολο νά τά παρακολούθηση κανείς αύτάξ 4 3). 
'Αλλά άν ειπωθούν ξανά και ξανά, ίσως κάνουν νά πρόκυψη 
μια ικανοποιητική συμφωνία ανάμεσα σ' εκείνον πού ρωτά β 
καί σ' εκείνον πού ρωτιέται. 

Σ Ω . Ώραΐα τό λές* γι' αυτό άς προσπαθήσουμε νά 
κάνουμε αυτό. Τώρα λοιπόν πρόσεξε* γιάνά μήν αναλύσουμε 
δλα τά σημεία καί έτσι μακραίνουμε τή συζήτηση, θά δε
χθούμε γιά χαρακτηριστικό της φύσης τοΰ απείρου αυτό ; 

Π Ρ Ω . Ποιο εννοείς ; 
Σ Ω . "Οσα μας παρουσιάζονται νά γίνωνται περισσότερο 

καί λιγότερο καί νά δέχωνται τό ορμητικά καί τό ήρεμα 
καί τό παρά πολύ καί δλα τά παρόμοια, 6λα αυτά πρέπει 25a 
νάτά τοποθετήσουμε στην κατηγορία τοΰ άπειρου ώς ενότητα, 
σύμφωνα μέ τήν προηγούμενη συζήτηση. Θυμάσαι, βέβαια, 
πού λέγαμε δτι δσα είναι διασπασμένα καί κομματιασμένα 
πρέπει νά τά συγκεντρώσουμε καί, δσο είναι δυνατό, νά τους 
δώσουμε κάποιο ενιαίο χαρακτηριστικό. 

Π Ρ Ω . Τό θυμούμαι. 
Σ Ω . "Οσα, λοιπόν, δέ δέχονται αυτά, άλλα δέχονται 

δλα τά αντίθετα τους, δηλαδή πρώτα πρώτα τό ίσιο καί τήν 
ίσότητα, καί ύστερα άπό τό ίσο τό διπλάσιο καί καθετί πού εί
ναι αριθμός σέ σχέση μέ αριθμό ή μέτρο σέ σχέση μέ μέτρο, à 
θά φαινόμασταν πώς καλά ενεργούμε, άν τά καταλογίζαμε 
στην κατηγορία του πεπερασμένου. Τί λές εσύ ; 

Π Ρ Ω . 'Ωραιότατα, Σωκράτη. 
Σ Ω . Καλά καί τό τρίτο είδος, τό μικτό άπό τά δυο αυτά, 

ποια θά πούμε πώς είναι ή φύση του ; 
Π Ρ Ω . Έ σ ύ θά τό πής καί σέ μένα, νομίζω. 
Σ Ω . Ό θεός, λοιπόν, άν βέβαια κάποιος θεός άκούση 

τήν παράκληση μου. 
Π Ρ Ω . Παρακαλά λοιπόν καί στοχάσου. 
ΣΩ. Στοχάζομαι" καί μοϋ φαίνεται, Πρώταρχε, πώς κά

ποιος άπ 1 αυτούς τή στιγμή αύτη μας δείχνει τήν αγάπη του; 
Π Ρ Ω . Πώς τό λές αυτό καί ποια είναι ή απόδειξη σου ; e 
Σ Ω . Καί βέβαια θά σοΰ τόπώ* έσύ πάλι μαζί μου παρα

κολούθησε τό λόγο. 
Π Ρ Ω . Σύ μόνον λέγε. 
ΣΩ. Μιλούσαμε, θαρρώ, τώρα δά γιά τό θερμότερο 

καί τό ψυχρότερο. "Ετσι ; 
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ΠΡΩ. Ναι. 
ΣΩ. Πρόσθες δή ξηρότερον καί ύγρότερον αύτοις καί 

πλέον κοί έλαττον καί θάττον καί βραδύτερον καί μείζον 
καί σμικρότερον και όπόσα έν τω πρόσθεν της τό μάλλον 
τε καί ήττον δεχόμενης έτίθεμε» εις êv φύσεως. 

d ΠΡΩ. Της τοϋ άπειρου λέγεις ; 
ΣΩ. Ναι. Συμμείγνυ δέ γε είς αυτήν τό μετά ταϋτα τήν 

αύ τοϋ πέρατος γένναν. 
ΠΡΩ. Ποίαν ; 
ΣΩ. ΛΗν καί νυνδή, δέον ήμας καθάπερ τήν τοϋ απείρου 

συνηγάγομεν είς έν, ούτω καί τήν τοΰ περατοειδοΰς συνα
γάγει1", ού συνηγάγομεν. 'Αλλ' ϊσως καί νΰν ταύτόν δράσει, 
<εΙ> τούτων αμφοτέρων συναγομένατν καταφανής κάκείνη 
γενήσεται. 

ΠΡΩ. Ποίαν καί πώς λέγεις ; 
ΣΩ. Τήν τοϋ ίσου καί διπλασίου, και δπόση παύει προς 

β άλληλα τάναντία διαφόρως έχοντα, σύμμετρα δέ καί σύμ
φωνα ένθεϊσα αριθμόν απεργάζεται. 

ΠΡΩ. Μανθάνω. Φαίνη γάρ μοι λέγειν μειγνύς ταϋτα 
γενέσεις τινάς έφ* έκαστων αυτών σνμβαίνειν. 

ΣΩ. 'Ορθώς γάρ φαίνομαι. 
ΠΡΩ. Λέγε τοίνυν. 
ΣΩ. ΤΑρα ούκ έν μέν νόσοις ή τούτων ορθή κοινωνία τήν 

ύγιείας φύσιν έγέννησεν ; 
26Ά ΠΡΩ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΣΩ. Ένδέόξεικαίβαρεϊκάίταχεικαίβραδεϊ,άπείροις 
ούσιν, άρ' ού ταύτα έγγιγνόμενα ταΰτα* άμα πέρας τε 
άπηργάσατο καί μουσικήν σύυπασαν τελεώτατα συνεστή-
αατο ; 

ΠΡΩ. Κάλλιστα γε. 
ΣΩ. Και μήν έν γε χειμώσιν καί πνίγεσιν εγγενόμενα 

τό μέν πολύ λίαν καί άπειρον άφείλετο, τό δέ εμμετρον καί 
άμα σύμμετρον άπηργάσατο. 

ΠΡΩ. Τί μήν ; 
b ΣΩ. Ούκοϋν έκ τούτων ώραί τε καί δσα καλά πάντα 

ήμϊν γέγονε, τών τε απείρων καί τών ηέρας εχόντων συμ-
μειχθέντων ; 
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Π Ρ Ω . Ναι. 
Σ Ω . Πρόσθεσε, λοιπόν, σ' αυτά τό ξε/ώτερο καί τό 

υγρότερο (**) καί τό άφθονώτερο καί τό λιγότερο άφθονο 
καί τό ταχύτερο καί βραδύτερο καί μεγαλύτερο καί μικρό
τερο καί δλα δσα πρωτύτερα βάλαμε στην ενότητα της κατη
γορίας πού δέχεται τό περισσότερο καί τό λιγότερο. 

Π Ρ Ω . 'Εννοείς στίιν κατηγορία τοΰ άπειρου ; d 
Σ Ω . Να£. "Τστερα ά π ' αυτό, λοιπόν, ανάμειξε σ' αυτήν 

καί τή γέννα τοϋ πεπερασμένου. 
Π Ρ Ω . Ποια ; 
Σ Ω . Αυτή πού τώρα δά δέν τήν συγκεντρώσαμε, δπως 

συγκεντρώσαμε τή γέννα τοϋ απείρου σέ μιαν ενότητα' καί 
δμως πρέπει έτσι νά συγκεντρώσουμε καί τής κατηγορίας του 
πεπερασμένου. 'Αλλά ίσως κάνουμε καί τώρα τό ίδιο, άν 
συγκεντρώσουμε καί τίς δύο αυτές καί προβάλη καθαρά καί 
εκείνη. 

Π Ρ Ω . Ποια καί πώς τήν εννοείς ; 
Σ Ω . Εννοώ τοϋ ίσου καί τοΰ διπλασίου καί γενικά 

εκείνη πού βάζει τέρμα στις διαφορές πού έχουν ανάμεσα τους e 
τά αντίθετα καί τά κάνει σύμμετρα καί σύμφωνα μέ τήν 
είσαγωγή τοΰ αριθμού. 

Π Ρ Ω . Καταλαβαίνω * θέλεις, μοΰ φαίνεται, *, ά πής δτι 
μέ τί) σύζευξη αυτών προκαλούνται άπό τήν καθεμιά τους 
κάποιες δημιουργίες. 

Σ Ω . Σωστά σοΰ φαίνομαι. 
Π Ρ Ω ; Συνέχισε λοιπόν. 
Σ Ω . Στις αρρώστιες, ό σωστός συνδυασμός τους δέ 

γεννά τήν υγεία ; 
Π Ρ Ω . Βεβαιότατα. 26β 
Σ Ω . Καί στό όξύ καί τό βαρύ καί τό ταχύ καί τό βραδύ, 

πού εΐναι άπειρα, δέν εΐναι ή είσαγωγή αυτών τών στοιχείων 
πού δημιούργησε Ινα πέρας καί παράλληλα καί συγκρότησε 
ολόκληρη τή μουσική σέ μιά τέλεια μορφή ; 

Π Ρ Ω . Εξαίρετα. 
Σ Ω . Καί βέβαια ή είσαγωγή τους στις παγωνιές καί 

στους καύσωνες αφαίρεσε τό υπερβολικά πολύ καί τό άπειρο 
καί προκάλεσε τό μετρημένο καί σύγχρονα σύμμετρο. 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 
ΣΩ. Καί άπό δω προέρχονται οί εποχές τοΰ έτους b· 

καί δλες οί ομορφιές πού έχουμε άπό τό συνδυασμό τών απεί
ρων καί τών πεπερασμένων. "Ετσι εΐναι ; 
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ΠΡΩ. Πώς δ' ού ; 

ΣΩ. Καί άλλα γε δή μυρία έπιλείπω λέγων, οίον μεθ' 

υγείας κάλλος καί ίσχύν, καί έν ψνχαϊς αύ πάμπολλα έτερα 

καί πάγκαλα. "Υβριν γάρ που καί σύμπασαν πάντων πονη-

ρίαν αύτη κατιδοΰσα ή θεός, ώ καλέ Φίληβε, πέρας οντε 

ηδονών ουδέν ούτε πλησμονών ενόν εν αύτοϊς, νόμον καί 

τάξιν πέρας Ϊχοντ' έθετο' καί σύ μέν άποκναϊσαι φής 

e αυτήν, έγώ δέ τουναντίον άποσώσαι λέγω. Σοι δέ, ώ Πρώ

ταρχε, πώς φαίνεται ; 

ΠΡΩ. Καί μάλα, ώ Σώκρατες, έμριγε κατά νουν. 

ΣΩ. Ούκοΰν τά μέν δή τρία ταΰτα εϊρηκα, ει σνννοεΐς. 

ΠΡΩ. 'Αλλ' οΐμαι κατανοεϊν êv μέν γάρ μοι δοκεϊς τό 

άπειρον λέγειν, êv δέ καί δεύτερον τό πέρας έν τοϊς ovar 

τρίτον δέ ού σφόδρα κατέχω τί βούλει φράζειν. 

ΣΩ. Τό γάρ πλήθος σε, ώ θαυμάσιε, εξέπληξε της τοΰ 
τρίτου γενέσεως· καίτοι πολλά γε καί τρ άπειρον παρέ

α σχετο γένη, δμως δ' έπισφραγισθέντα τω τοΰ μάλλον καί 

εναντίου γένει êv έφανη. 

ΠΡΩ. 'Αληθή.. 

ΣΩ. Καί μήν τό γε πέρας ούτε πολλά είχεν, οΰτ' 

έδυσκολοίνομιν ώς ούκ ήν êv φύσει. 

ΠΡΩ. Πώς γάρ άν ; 

ΣΩ. Ουδαμώς. 'Αλλά τρίτον φάθι με λέγιιν, êv τοΰτο 

τιθέντα τό τούτων εκγονον άπαν, }ένεσιν είς ούσίαν εκ 

τών μετά τοΰ πέρατος άπειργασμένων μέτρων. 

ΠΡΩ. "Εμαθον. 

e ΣΩ. Άλλα δή προς τρισί τέταρτον τι τότε έφαμεν εΐναι 

γένος σκεπτέον κοινή δ' ή σκέψις. "Ορα γάρ εϊ σοι δοκεϊ 

άναγκαιον είναι πάντα τά γιγνόμενα διά τίνα αίτίαν γί

γνεσθαι. 

ΠΡΩ. "Εμοιγε πώς γάρ άν χωρίς τούτου γίγνοιτο ; 

ΣΩ. Ούκοΰν ή τοΰ ποιονντος φύσις ουδέν πλην ονόματι 

τής αιτίας διαφέρει, τό δέ ποιούν καί τό αϊτ,ον ορθώς άν 

εϊη λεγόμενον êv ; 

ΦΙΛΗΒΟΣ 59 

Π Ρ Ω . Πώς αλλιώς ; 
ΣΩ. Παραλείπω χιλιάδες άλλα, δπως τήν ομορφιά καί τή 

δύναμη συνδυασμένες μέ τήν υγεία καί στην ψυχή πάλι άλλα 
πάμπολλα καί πανέμορφα. Αυτή ή ίδια ή Θεά, δμορφε Φίλη
βε f4 5), £Ϊδε καθαρά τό ξεπέρασμα μάθε μέτρου καί μιά 
γενική κακότητα δλων, πώς δέν υπάρχει μέσα σ** αυτά ούτε 
γιά τίς ήδο-ές οΰτε γιά τό χόρτασμα δριο κανένα* γι* αυτό 
καί έβαλε τό νόμο καί τήν τάξη, πού έχουν όρια. Καί σύ λές 
πώί αυτή έκαν. κακό, δμως έγώ αντίθετα πώς έφερε τή σω- C 
τηρί«- Εσένα, Πρώταρχε, πώς σοΰ φαίνεται ; 

Π Ρ Ω . Εΐναι σύμφωνα μέ τίς σκέψεις μου, Σωκράτη. 
Σ Ω . "Εχω μίλησα, λοιπόν, γιά τίς τρεις, άν μέ παρα-

κολουθής. 
Π Ρ Ω . Νομίζω πώς σέ καταλαβαίνω ' έχω τή γνώμη 

πώς δέχεσαι μιά κατηγορία τό άπειρο καί μιά δεύτερη 
κατηγορία στά Οντά τό πεπερασμένο* δσο γιά τίιν τρίτη δέν 
πολυκαταλαβαίνω τί θέλεις νά πήι:. 

Σ Ω . Σέ ξάφνιασε, λαμπρέ μου φίλε, è μεγάλος αρι
θμός τών δημιουργημάτων τής TpÌ-njc κατηγορίας κιδμως 
ποΛλά είδη μας πρόσφερε καί τό άπειρο, άλλα άπό τή στι
γμή πού βάλαμε επάνω τους τή σφραγίδα τοϋ περισσότε- d 
ρο καί τοΰ αντίθετου φάνηκαν Ινα. 

Π Ρ Ω . 'Αλήθεια. 
Σ Ω . Καί βέβαια τό πεπερασμένο ούτε είχε πολλά ού

τε μας δυσκόλεψε πώς δέν εΐνχι ένα άπό τή φύση του. 
Π Ρ Ω . Πώς θά μας δυσκόλευε; 
Σ Ω . Καθόλου. "Οσο γιά τήν τρίτη παραδέξου δτι εν

νοώ τΊ εξήε: θέτω σά μιαν ενότητα δ,τι προκύπτει άπ' αυτά 
τά δύο* δ,τι έρχεται στην ύπαρξη σαν αποτέλεσμα τής πρα
γμάτωσης τών μέτρων πού συνοδεύουν τό πεπερασμένο, 

Π Ρ Ω . Κατάλαβα. 
ΣΩ. 'Αλλά είπαμε τότε δτι υπάρχει εκτός άπό τις τρεις e 

κατηγορίες καί μιά τέταρτη πού πρέπει νά εξετάσουμε* καί ή 
εξέταση άς εΐναι κοινή. Πρόσεξε* έχεις τή γνώμη πώς είναι 
αναγκαίο δλα δσα γίνονται νά έχουν κάποιαν αίτια πού γί
νονται (**) ; 

Π Ρ Ω . "Ετσινομίζω'γιατίπώςθά μπορούσαν νά γίνουν 
χωρίς αυτή ; 

Σ Ω . Λοιπόν, ή φύση αύτοΰ πού κάνει δέ διαφέρει άπό 
τήν αιτία παρά μονάχα στό δνομα· δέ θα ήταν, επομένως, 
σωστό νά πούμε πώς αυτό πού κάνει καί ή αίτία είναι ένα ; 
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ΠΡΩ. 'Ορθώς. 

27ο. ΣΩ. Καί μήν τό γε ποιούμενον αύ και τό γιγνόμενον 

ουδέν πλην ονόματι, καθάπερ τό νυνδή, διαφέρον εύρήσομεν. 

*Η πώς ; 

ΠΡΩ. Ούτως. 

ΣΩ. ΤΛρ' ούν ήγεϊται μέν το ποιούν άεί κατά φύσιν, τό 

δέ ποιούμενον επακολουθεί γιγνόμενον έκείνφ ; 

ΠΡΩ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. "Αλλο άρα καί ού ταύτόν αιτία τ' εστί καί τό 

δουλεΰον είς γένεσιν αίτια. 

ΠΡΩ. Τί μήν ; 

ΣΩ. Ούκοΰν τά μέν γιγνόμενα καί εξ ών γίγνεται πάντα 

τά τρία παρέσχετο ήμϊν γένη ; 

ΠΡΩ. Καί μάλα. 

b ΣΩ. Τό δέ δή πάντα ταϋτα δημιουργούν λέγομεν, τέ

ταρτον, τήν αίτιον, ώς ίκανώς έτερον εκείνων δεδηλωμένον ; 

ΠΡΩ. "Ετερον γάρ ούν. 

ΣΩ. 'Ορθώς μήν έχει, διωρισμένων τών τεττάρων, ενός 

έκαστον μνήμης ένεκα εφεξής αυτά καταριθμήσασθαι. 

ΠΡΩ. Τί μήν; 

ΣΩ. Πρώτον μέν τοίνυν άπειρον λέγω, δεύτερον δέ 

πέρας, έπειτ7 εκ τούτων τρίτον μεικτήν καί γεγενημένην 

ούσίαν τήν δέ τή·„ μείξεως αίτιον καί γενέσεως τετάρτην 

C λέγων άρα μή πλημμελοίην άν τι ; 

ΠΡΩ. Καί πώς ; 

ΣΩ. Φέρε δή, τό μετά τοΰθ7 ήμϊν τίς ό λόγος, καί τί 

ποτέ βουληθέντες είς ταϋτα άφικόμεθα ; 'Άρ' ού τόδε ήν ; 

δευτερεϊα έζητοϋμεν πότερον ηδονής γίγνοιτ' άν ή φρονήσεως. 

Ούχ ούτως ήν ; 

ΠΡΩ. Ούτω μέν ούν. 

ΣΩ. ΎΑρ' ούν ϊσως νΰν, επειδή ταντα ούτω διειλόμεθα, 

κάλλιον άν καί τήν κρίσιν έπιτελεσαίμεθα πρώτου πέρι καί 

δευτέρου, περί ών δή τό πρώτον ήμφεσβητήσαμεν ; 

ΠΡΩ. Ίσως. 
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ΠΡΩ. Σωστό. 
ΣΩ. "Οπως, λοιπόν, αυτό, καί εκείνο πού γίνεται θάκα- 27a 

ταλάβουμε δτι διαφέρει άπό εκείνο πού δημιουργιέται μόνον 
στό δ'ομα. "Η δχι ; 

Π Ρ Ω . Ναι. 
ΣΩ. Εκείνο, λοιπόν, πού κάνει προηγείται άπό τή φύ

ση του πάντα καί εκείνο πού γίνεται ακολουθεί εκείνη τή 
στιγμή πού δημιουργείται ; 

ΠΡΩ. Βέβαια. 
ΣΩ. Επομένως είναι άλλο καί δχι τό ίδιο ή αιτία καί 

αυτό πού υπηρετεί τήν αιτία γιά νά δημιουργήση. 
Π Ρ Ω . Φυσικά. 
Σ Ω . Οί τρεις κατηγορίες δέ μά£ πρόσφεραν Ολα καί αυ

τ ά πού δημιουργούνται καί αυτά άπό τά δποΐα δημιουρ
γούνται ; 

ΠΡΩ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ. Καί έκείνην πού δημιουργεί δλα αυτά, δηλαδή τήν b 
αίτια, τή χαρακτηρίζουμε τέταρτη κατηγορία, άφοΰ έχει δει-
χθή κατά τρόπον ικανοποιητικό δτι είναι κάτι άλλο άπό ε
κείνες ; 

Π Ρ Ω . Βέβαια εΐναι κάτι άλλο. 
Σ Ω . Είναι, λοιπόν, σωστό, άφοϋ ξεχωρίσαμε τίς τέσ-

σερεις κατηγορίες, νά τίς απαριθμήσουμε τήν καθεμιά μέ τή 
σειρά, γιά νά τίς θυμόμαστε. 

Π Ρ Ω . Βέβαια. 

Σ Ω . Πρώτα πρώτα λέγω τό άπειρο, δεύτερο τό πεπε
ρασμένο, τρίτο μιαν ουσία μικτή καί δημιουργημένη άπό τΙς 
3ύο* τήν αιτία τής αναμίξεως καί τής δημιουργίας χαρακτη
ρίζοντας την τέταρτη, μήπως θά έκανα λάθος ; 

Π Ρ Ω . Πως θά έκανες ; e 

Σ Ω . "Ας συνεχίσουμε* ποια θά είναι ή συνέχεια τής συ
ζήτησης μας καί τί θέλαμε και φθάσαμε σ' αυτό τό σημείο ; 
Δέν ήταν αυτό ; Δέ ζητούσαμε νά μάθουμε άν τή δεύτεριη θέ
ση θά τήν έπαιρνε ή ηδονή ή ή φρόνηση ; "Ετσι δέν ήτιν ; 

Π Ρ Ω . "Ετσι ήταν. 
Σ Ω . Καί τώρα πού έχουμε ξεχωρίσει αυτά έτσι, θά 

μπορούσαμε, ίσως, νά Ολοκληρώσουμε καλύτερα τήν κρίση 
μας γιά τό πρώτο καί γιά τό δεύτερο, γιά τά Οποία στην αρ
χή είχαμε διαφωνήσει ; 

Π Ρ Ω . "Ισως. 
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d ΣΩ. νΙθι δή- νικώντα μεν εθεμέν που τόν μεικτόν βίον 
ηδονής τε καί φρονήσεως. ΤΗν ούτως ; 

ΠΡΩ. rHv. 
ΣΩ. Ούκοΰν τούτον μέν τόν βίον όρώμέν που τίς τέ 

έστι καί οποίον γένονς ; 
ΠΡΩ. Πώς γάρ οϋ ; 
ΣΩ. Kai μέρος γ' αυτόν φήσομεν είναι τοΰ τρίτον οΐμαι 

γένους' ού γάρ [ό] δνοϊν τινοϊν έστι ιιικτόν εκείνο αλλά 
συμπάντων τών απείρων ύπό τοΰ πέρατος δεδεμένων, ώστε 
ορθώς ό νικηφόρος ούτος βίος μέρους εκείνου γίγνοιτ' άν. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα μεν ούν. 
C ΣΩ. Εϊεν τί δέ ό σός, ώ Φίληβε, ηδύς καί άμεικτος 

ών ; 'Εν τίνι γένει τών είρημένο/ν λεγόμενος ορθώς άν ποτέ 
λέγοιτο ; *Ωδε ο' άπόκριναί μοι πριν άποφήνασθαι. 

ΦΙ. Λέγε μόνον. 
ΣΩ. 'Ηδονή καί λύπη πέρας εχετον, ή τών τό μάλλον 

τε καί ήττον δεχόμενων έστόν ; 
ΦΙ. Ναι, τών τό μάλλον, ώ Σώκρατες ' ού γάρ άν ηδονή 

πάν αγαθόν ήν, ει μή άπειρον ετύγχανε πεφνκός καί πλήθει 
καί τφ μάλλον. 

28a. ΣΩ. Ουδέ γ' άν, ώ Φί'.ηβε, λύπη πάν κακόν ώστ' άλλο 
τι νφν σκεπτέον ή τήν τοΰ άπειρου φύσιν ώς παρέχεται τι 
μέρος ταϊς ήδοναϊς άγαθοϋ. Τοΰτο δή σοι τών απέραντων 
γε γένονς έστω' φρόνησιν δέ καί έπιστήμην καί νουν είς 
τί ποτέ τών προειρημένων, ώ Πρώταρχε τε καί Φίληβε, νϋν 
θέντες ούκ Άν άσεβοϊμεν ; Ού γάρ μοι Οοκεϊ σμικρός ήμϊν 
εΐναι ό κίνδυνος κατορθώσασι κοίμή περί τό νΰν έρωτώμενον* 

b ΦΙ. Σεμνύνεις γάρ, ώ Σώκρατες, τόν σεαυτοϋ θεόν* 

ΣΩ. Καί γάρ σύ, ώ έταϊρε, τή> σαυτον- τό δ' έρωτώμε-
νον δμως ήμϊν λεκτέον. 

ΠΡΩ. ' Ορθώς τοι λέγει Σωκράτης, ώ Φίληβε, καί αύτφ 
πειστέον. 

ΦΙ. Ούκοΰν υπέρ εμού σύ, Πρώταρχε, προήρησαι λέ
γειν ; 

ΠΡΩ. Πάνυ γε' νϋν μέντοι σχεδόν απορώ, καί δέομαι 

ΦΙΛΗΒΟΣ 63 

Σ Ω . Εμπρός λοιπόν* θεωρήσαμε, νομίζω, δτι νικά ή d 
ζωή ή μικτή άπό ηδονή καί φρόνηση. Έ τ σ ι δέν είναι · 

ΠΡΩ. "Ετσι είναι. 

Σ Ω . Λοιπόν αυτή τή ζωή τή βλέπουμε ποια είναι καί 
ποιας κατηγορίας ; 

Π Ρ Ω . Πως δ χ ι ; 

Σ Ω . Θά πούμε, νομίζω, πώς αυτή είναι μέρος τής τρί
της κατηγορίας* γιατί δέν εΐναι εκείνη (*') μικτή άπό οποια
δήποτε δύο, άλλα ά π ' δλα μαζί τά άπειρα δεμένα άπό τό πε
περασμένο* ώστε σωστά αυτή ή νικηφόρα ζωή θά αποτελού
σε μέρος εκείνης. 

Π Ρ Ω . Πολύ σωστά, 

Σ Ω . Έ σ τ ω . Καί ή δική σου ζωή, Φίληβε, πού είναι ή- e 
δανική καί άμικτη ( 4 Β), σέ ποια κατηγορίαν ά π ' αυτές πού 
αναφέρθηκαν, θά ήταν σωστό νά τοποθετήθή ; 'Αλλά προτού 
πής τή γνώμη'σου, απάντησε μου σέ τοΰτο έδω. 

ΦΙΛ. Λέγε. 
Σ Ω . Ή ηδονή καί ή λύπη έχουν πέρας ή εΐναι άπό εκεί

να πού δέχονται τό περισσότερο καί τό λιγότερο ; 

ΦΙΛ. Ναί, άπό έκεΐνα πού δέχονται τό περισσότερο, 
Σωκράτη- γιατί ή ηδονή δέ θά ήταν απόλυτο αγαθό, άν δέν ή 
ταν άπό τή φύση της άπειρη καί σέ αριθμό καί σέ βαθμό (**). 

ΣΩ. Ούτε καί ή λύπη, Φίληβε, απόλυτο κακό' ώστε 28a 
πρέπει έμεϊς οί δύο νά αναζητήσουμε δχι τή φύση τοΰ απεί
ρου, άλλα κάτι άλλο,· πού δίνει στίς ηδονές κάποιο μέρος τοϋ 
άγαθοϋ. "Ας σοΰ κάνουμε τή χάρη δτι αυτό f 6 0) ανήκει στην 
κατηγορία τών χωρίς πέρας. 'Αλλά τή φρόνηση καί τήν επι
στήμη καί τό νοΰ σέ ποιάν άπό τις κατηγορίες, πού είπαμε 
πρωτύτερα, Πρώταρχε καί Φίληβε, θά τά τοποθετήσουμε, 
χωρίς νά ΞΪμαστε ασεβείς ; Γιατί δέν νομίζω πώς είναι γιά 
μας μικρός ό κίνδυνος νά επιτύχουμε ή Οχι στην ερώτηση αυ
τή. 

ΦΙΛ. 'Εξυμνείς βέβαια, Σωκράτη, τό δικό σου θεό. b 
ΣΩ. "Οπως καί σύ τή δική σου, φίλε μου* δμοκ- πρέπει 

ν* απαντήσουμε στην ερώτηση. 
ΠΡΩ. Σωστά μιλά ό Σωκράτης, Φίληβε, καί πρέπει 

νά υπακούσουμε. 
ΦΙΛ. Δέν έχεις έκλεγή σύ, Πρώταρχε, γιά νά μιλάς 

στή θέση μου ; 
ΠΡΩ. 'Ασφαλώς. "Ομως τώρα βρίσκομαι σχεδόν σέ 
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γε, ώ Σώκρατες, αυτόν σε ήμϊν γενέσθαι προφήτην, Ινα 

μηδέν ήμεϊς σοι περί τόν άγωνιστήν έξαμαρτάνοντεςπαρά 

μέλος φθεγξώμεθά τι. 

c ΣΩ. Πειστέον, ώ Πρώταρχε· ουδέ γάρ χολεπόν ουδέν 

επιτάττεις. Άλλ' δντως σε έγώ, καθάπερ εΐπε Φίληβος, 

σεμνύνοχν έν τφ παίζειν έθορύβησα, νουν καί έπιστήμην 

έρόμενος όποιου γένονς εΐεν ; 

ΠΡΩ. Παντάπασί γε, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Άλλα μήν ράδιον πάντες γάρ συμφωνοϋσιν οι 

σοφοί, εαυτούς δντως σεμνύνοντες, ώς νους έστι βασιλεύς 

ήμϊν ουρανού τε καί γης. Καί ίσως εύλέγουσι. Δια μακροτέ-

ρων δ' , εί βούλει, τήνσκέψιν αύτοϋ τοΰ γένους ποιησώμεθα. 

d ΠΡΩ. Λέγ' δπως βούλει, μηδέν μήκος ήμϊ» υπολογι

ζόμενος, ώ Σώκρατες, ώς ούκ άπεχθησόμένος. 

ΣΩ. Καλώς είπες. Άρξώμεθα δέ πως ώδε έπανερω-

τώντες. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. Πότερον, ώ Πρώταρχε, τά σύμπαντα καί τόδε τό 

καλούμενον δλον έπιτροπεύειν φώμεν τήν τοΰ αλόγου καί 

εική δύναμη καί τό 8πη έτνχεν, ή τάναντία, καθάπερ οί 

πρόσθεν ημών έλεγον, νουν καί φρόνησίν τίνα θανμοστήν 

σνντάττονσαν διακνβερνάν , 

e ΠΡΩ. Ουδέν τών αυτών, ώ θαυμάσιε Σώκρατες- δ 

μέν γάρ σύ νΰν λέγεις, ούδε δσιον εΐναι μοι φοίνεται. Τό 

δέ νουν πάντα διακοσμεϊν αυτά φάναι καί τής Οψεως τοϋ 

κόσμου καί ήλιου καί σελήνης καί αστέρων καί πάσης τής 

περιφοράς άξιον, καί ούκ άλλως έγωγ' άν ποτέ περί αύτά>ν 

εϊποιμι ούδ' άν δοξάαζ,ιμι. 

ΣΩ. Βούλει δήτά τι και ήμεϊς τοις έμπροσθεν όμολογού-

29Ά μενον σνμφήσωμεν ώς τανθ' ούτως έχει, καί μή μόνον 

οΐώμεθα δεϊν τάλλότρια άνευ κινδύνου λέγειν, άλλα και 

συγκινδυνεύωμεν καίμετέχωμεν τοΰ ψόγου, δταν άνήρ δεινός 

φή ταϋτα μή ούτως άλλ' ατάκτως έχειν ; 
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αδιέξοδο καί σέ παρακαλώ, Σωκράτη, νά μ'λήσνις σύ ό ίδιος 
-γιά μας, γιά νά μήν κάνουμε λάθος καί ποΰμε τίποτε σφαλερό 
σέ σένα γιά ι ό συναγωνιστή μαί ( 6 1 ) . 

ΣΩ. Πρέπει νά σέ υπακούσω, Πρώταρχε* γιατί, άλ- e 
λωστε, δέ μοΰ ζητάς τίποτε δύσκολο. 'Αλλά, στ' αλήθεια, σέ 
τρόμαξα, δταν, καθώς εΐπε ό Φίληβος, εξυμνούσα αστειευό
μενος, ρωτώντας σέ ποια κατηγορία ανήκουν ό νους καί ή ε
πιστήμη ; 

ΠΡΩ. Πάρα πολύ, Σωκράτη. 
ΣΩ. Κι δμως είναι εύκολο* γιατί δλοι οί σοφοί συμφω

νούν—έτσιάληθινάέξυμνοΰν τούςέαυτούςτων—δτι ό νους εί
ναι γιά μας ό βασιλιάς τοϋ ουρανού καί της γης. Καί ίσως 
καλά τό λέν. 'Αλλά άς εξετάσουμε λεπτομερέστερα, αν θέλη<-, 
αυτό τό εΐδος. 

ΠΡΩ. Λέγε, δπως θέλεις, Σωκράτη, καί μή λογαριά- d 
ζης τήν έκταση, γιατί δέν πρόκειται νά μάς κάνης νά βαρε
θούμε. 

ΣΩ. Ώραΐα τά λές. "Ας αρχίσουμε, λοιπόν, κάπως έτσι 
τίς ερωτήσεις. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. Ποιο άπό τά δύο συμβαίνει, Πρώταρχε ; Τό σύνο
λο τών όντων καί αυτό πού ονομάζουμε «"Ολον», τό διευθύ
νει ή δύναμη τοΰ άλογου, τοΰ τυχαίου καί τοϋ συμπτωματι
κού ή αντίθετα, δπως οί προγενέστ.ροί μας έλεγαν, ένας νους 
3ΐαί κάποια θαυμαστή φρόνηση τά συγκροτεί καί τά κυβερ
νά ; ( « ) 

ΠΡΩ. Θαυμάσιε Σωκράτη, δέν είναι καθόλου τό ίδιο θ 
-πράμα- γιατί αυτό πού λές έσύ τώρα μοΰ φαίνεται πώς δέν εΐ
ναι ούτε κάν ευσεβές. 'Αντίθετα νά δεχθοΰμε δτι ό νους τά βά
ζει σέ τάξη δλα αυτά είναι αντάξιο καί τής είκόνας τοΰ κόσμου 
καί τοΰ ήλιου καί τής σελήνης καί τών άστρων καί της περι
φοράς τοΰ σύμπαντος ( 6 3 ) . Κι έγώ δέ θά μιλούσα ποτέ δια
φορετικά γι* αυτά ούτε θά είχα άλλη γνώμη. 

ΣΩ. Θέλεις, λοιπόν, νά συμφωνήσουμε κι εμείς μ' αυ
τό πού παραδέχονται οι προγενέστεροι ( " ) καί νά ποΰμε πώς 
έτσι εΐναι; Καί οχι μόνο νά νομίζουμε δτι πρέπει νά λέμε τίς 29a 
γνώμες τών άλλων χωρίς κίνδυνο, άλλα νά μοιραζόμαστε τόν 
κίνδυνο καί τήν κατηγόρια, δταν κανένας φοβερός άνθρωπος 
'.σχυρισθή δτι αυτά δέν είναι έτσι, άλλα βρίσκονται σέ αταξία; 

ΠΡΩ. Πώς θά μπορούσα νά μή τό θέλω ; 
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ΠΡΩ- Πώς γάρ ούκ άν βουλοίμψ ; 

ΣΩ. 'Ίθι δή, τόν έπιόντα περί τούτων νΰν ήμϊν λόγον 

άθρει. 

ΠΡΩ. Λέγε μόνον. 

ΣΩ. Τά περί τήν τών σωμάτων φύσιν απάντων τών 

ζώων πϋρ και ύδωρ καί πνεύμα καθορώμέν που καί γήν 

καθάπερ οί χειμαζόμενοι, φασίν, ενόντα έν τή συστάσει^ 

b ΠΡΩ. Καί μάλα· χειμαζόμεθα γάρ όντως ύπ' απορίας 

έν τοις νΰν λόγοις. 

ΣΩ. Φέρε δή, περί εκάστου τών παρ' ήμϊν λαβε τό 

τοιόνδε. 

ΠΡΩ. Ποιον ; 

ΣΩ. "Οτι μικρόν τε τούτων έκαστον παρ' ήμϊν ένεστι 

καί φαϋλον καί ούδαμΑ ουδαμώς ειλικρινές δν καί τήν 

δύναμιν ούκ άξίαν τής φύσεως έχον. Έν évi δε λαβών περί 

πάντων νόει τούτον. Οίον πυρ εστί μέν που παρ' ήμϊν, 

έστι Ô' εν τω παντί. 

ΠΡΩ. Τί μήν ; 

e ΣΩ. Ούκοΰν σμικρόν μέν τι τό παρ' ήμϊν και ασθενές 

καί φαϋλον, το σ' έν τφ παντί πλήθει τε θαυμαστόν καί 

κάλλει καί πάση δυνάμει τή περί τό πΰρ οϋση. 

ΠΡΩ. Καί μάλ' αληθές δ λέγεις. 
ΣΩ. Τί δέ ; Τρέφεται καί γίγνεται έκ τούτου καί αύξε-

ται τό τοΰ παντόςπΰρ ύπό τοϋ παρ' ήμϊν πυρός, ή τουναντίον 

ύπ' εκείνου τό τ' έμόν καί τό σον καί τό τών άλλιυν ζφων 

άπαντ' ϊσχει ταΰτα ; 

ΠΡΩ. Τοΰτο μέν ούδ' άποκρίσεως άξιον ερωτάς. 

d ΣΩ. 'Ορθώς- ταύτα γάρ ερεϊ± οϊμαι περί τε τής έν τοις 

ζφοις γης τής ένθάδε καί τής έν τω παντί, καί τών άλλων δή 

πάντων άσων ήρώτηαα ολίγον έμπροσθεν. Ούτως άποκρινή ; 

ΠΡΩ. Τίς γάρ άποκρινάμενος άλλως ύγιαίνατν άν ποτέ 

φανείη ; 

ΣΩ. Σχεδόν ούδ' όστισοΰν άλλα τό μετά τοΰτο έξης 

Ιπον. Πάντα γάρ ήμεϊς ταύτα τά νννδή λεχθέντα άρ' ούκ 

είς êv συγκείμενα Ιδόντες έπωνομάσαμεν σώμα ; 
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ΣΩ. Έμπρόίΐ, λοιπόν, στοχάσου τό λόγο πού έρχεται 
ir.u ·ω μας σχετικά μέ τό θέμα αυτό. 

Π Ρ Ω . Λέγε. 
Σ Ω . Τά σχετικά μέ τή φύση Ολων τών ζώων, φωτιά 

δηλαδή καίνερό καίάέρα καί γη βλέπουμε,θαρρώ,καθαρά— 
όπως λένε καί εκείνοι πού δέρνονται άπό τή φουρτούνα ( Μ ) 
πώς υπάρχουν μέσα στή σύσταση. 

ΠΡΩ. 'Ασφαλώς' γιατί αλήθεια καί μάς τώρα τό άδιέ- b 
ξοδο αυτής τής συζήτησης μάς δέρνει μέ τή φουρτούνα του. 

Σ Ω . Λοιπόν γιά καθένα ά π ' αυτά πού έχουμε έμεϊς στο
χάσου αυτό τό σημεϊο. 

Π Ρ Ω . Ποιο ; 

ΣΩ. "Οτι άπό τό καθένα ά π ' αυτά ενυπάρχει σ' εμάς 
ένα μικρό κομμάτι ασήμαντο, πού δέν είναι μέ κανένα τρόπο 
καθόλου καθαρό καί δέν έχει δύναμη αντάξια μέ τή φύση 
του ( Μ ) . Δέςτό αυτό σ' ένα καί υστέρα σκέψου τό ίδιο γιά 6-
λα. Φωτιά π.χ. υπάρχει, θαρρώ, καί σέ μάς, υπάρχει καί στό 
σύμπαν. 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 

ΣΩ. Αύτη, λοιπόν, πού είναι σ' εμάς είναι μικρή καί ά- C 
δύνα-. q καί μηδαμινή, ένώ αύτη πού είναι στό σύμπαν εΐναι 
θαυμαστή στην ποσότητα καί στην ομορφιά καί σέ κάθε δύ
ναμη πού υπάρχει στή φωτιά. 

Π Ρ Ω . Πολύ αληθινά είναι δσα λές. 

ΣΩ. Τί λοιπόν ; Ή φωτιά ή δική μας τρέφει καί δη
μιουργεί καί αυξάνει τή φωτιά τοΰ σύμπαντος ή αντίθετα άπό 
εκείνη τά παίρνει δλα αυτά καί ή δική μου και ή δική σου καί 
τών άλλων ζώων ; 

Π Ρ Ω . Αυτό πού μέ ρωτάς δέν αξίζει ούτε καν απάντη

ση. 
ΣΩ. Σωστά* τά ίδια βέβαια θά πής, υποθέτω, καί γιά d 

τό χώμα πού υπάρχει εδώ στά ζώα καί γι ' αυτό πού υπάρχει 
στό σύμπαν καί βέβαια γιά δλα τ ' άλλα πού σέ ρώτησα λίγο 
πρωτύτερα. Αυτή θά είναι ή απόκριση σου ; 

ΠΡΩ. Ποιος θά αποκρινόταν διαφορετικά καίθά παρου
σιαζόταν πώς είναι στά καλά του ; 

Σ Ω . Σχεδόν κανένας* παρακολούθησε, λοιπόν, τό αμέ
σως επόμενο. "Ολα αυτά πού είπαμε τώρα εμείς τά επο
νομάσαμε σώμα, γιατί τά εΐδαμε συγκροτημένα σ* Ινα 
σύνολο. "Ετσι. δέν είναι ; 
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ΠΡΩ. Τί μήν ; 

β ΣΩ. Ταύτόν δή λαβε καί περί τοΰδε δν κόσμον λέγομεν 
[δια] τόν αυτόν γάρ τρόπον αν εΐη που σώμα, σύνθετον δν 
έκ τών αυτών. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα λέγεις. 

ΣΩ. Πότερον ούν έκ τούτον τοΰ σώματος δλως τό παρ' 
ήμϊν σώμα ή έκ τοΰ παρ' ήμϊν τοϋτο τρέφεται τε καί [Οσα 
νονδή περί αυτών εϊπομεν εϊληφέν τε καί έχει ; 

ΠΡΩ. Καί τονθ' έτερον, ώ Σώκρατες, ούκ άξιον ερωτή
σεως. 

30Ά ΣΩ. Τί δέ ; Τάδε άρα άξιον ; "Η πώς ερεϊς ; 

ΠΡΩ. Λέγε τό ποϊον. 

ΣΩ. Τό παρ' ήμϊν σώμα άρ' ού ψυχήν φήσομεν έχειν ; 

ΠΡΩ. Δήλον δτι φήσομεν. 

ΣΩ. Πόθεν, ώ φίλε Πρώταρχε, λαβόν, εϊπερ μή τό γε 
τον παντός σώμα εμφνχον δν ετύγχανε, ταύτα γε δχον 
τούτφ καί έτι πάντίβ καλλίονα ; 

ΠΡΩ. Δήλον ώς ούδαμόθεν άλλοθεν, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ού γάρ πον δοκονμέν γε, ώ Πρώταρχε, τα τέτταρα 
έκεϊνα, πέρας και άπειρον καί κοινόν καί τό τής αίτιας γένος 

b êv άπασι τέταρτον έναν, τοΰτο έν μέν τοις παρ' ήμϊν ψνχήν 
τε παρέχον καί σωμασκίαν έμποιοΰν καί πταίσαντος σώματος 
ίατρικήν καί έν άλλοις άλλα συντιθέν καί άκούμενον πάσαν 
καί παντοίαν σοφία» επικαλεΐσθαι, τών δ' αυτών τούτων 
δντων έν δλφ τε ούρανφ καί κατά μεγάλα μέρη, καί προσέτι 
καλών καί είλικρινών, έν τούτοις δ' ούκ άρα μεμηχανήσθαι 
τήν τών καλλίστων κζί τιμιωτάτων φύσιν. 

• ΜΡΩ. Άλλ' ουδαμώς τοντό γ' άν λόγον έχοι. 

ΣΩ. Ούκοΰν έί μή τούτο, μετ' εκείνου τον λόγου άν 
επόμενοι βέλτιον λέγο·μεν ώς έστιν, â πολλάκις είρήκαμεν, 
άπειρον τε έν τφ παντί πολύ, καί πέρας ίκανόν, καί τις 
έπ' αύτοΐς αίτια ού φαύλη, κοσμούσα τε καί σνντόττουσα 
ένιαυτούς τε καί ώρας καί μήνας, σοφία καί νους λεγομένη 
δικαιότατ7 άν. 

ΠΡΩ. Δικαιότατα δήτα. 
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Π Ρ Ω . Βέβαια. 
ΣΩ. Τό ίδιο σκέψου καί γ ι ' αυτό πού ονομάζουμε κό- e 

σμο ( " ) . Καθώς εΐναι σύνθετο άπό τά ίδια στοιχεία, κατά 
τόν ίδιο τρόπο θά είναι, φαντάζομαι, σώμα. 

Π Ρ Ω . Πάρα πολύ σωστά. 
ΣΩ. Ποιο άπό τά δυό, λοιπόν, συμβαίνει ; Ά π ' αυτό τό 

σώμα γενικά τό δικό μας τό σώμα ή άπό τό δικό μας τρέφεται 
αυτό καί έχει λάβει καί κρατά δσα τώρα δά είπαμε γι' αυτά ; 

Π Ρ Ω . "Ακόμη μιά ερώτηση, Σωκράτη, πού δέν άξιζε 
νά τήν κάνης: 

Σ Ω . "Ομως αυτό αξίζει ή τί γνώμη έχεις ; 30a 
Π Ρ Ω . Λέγε ποιο ; 
ΣΩ. Τό δικό μας σώμα θά πούμε άραγε πώς έχει ψυχή 

η 6 χ ι ; 
Π Ρ Ω . Εΐναι φανερό πώς θά τό ποΰμε. 
Σ Ω . Ά π ό ποΰ τήν πήρε καί τήν έχει, αγαπητέ Πρώ

ταρχε, άν τό σώμα τοΰ σύμπαντος δέν τύχαινε νά εΐναι έμψυ
χο καί νά έχη τά ίδια μ* αυτό κι ακόμη ομορφότερα μέ κάθε 
τρόπο ; 

Π Ρ Ω . Φανερά, Σωκράτη, άπό πουθενά άλλου. 
Σ Ω . Γιατί, βέβαια, δέ φαντάζομαι νά έχουμε τή γνώ

μη, Πρώταρχε, δτι οί τέσσερεις εκείνες κατηγορίες, τό πεπε
ρασμένο καί τό άπειρο καί τό μικτό καί τής αιτίας, πού ενυ
πάρχει σάν τέταρτη σέ δλα, αυτή ή τελευταία πού δίνει άπό b 
τή μιά μεριά στά δικά μας ψυχή καί τους βάζει μέσα τήν ά
σκηση τοΰ σώματος καί γιατρεύει τό σώμα πού άρρωστα καί 
άπό τήν άλλη προκαλεί μιά σύνθεση ή μιά θεραπεία, νά ονομά
ζεται ακέραια καί πολύμορφη σοφία καί ένώ σύγχρονα τά ί
δια αυτά υπάρχουν σέ ολόκληρο τόν ουρανό καί σέ μεγάλα μέ
ρη, μάλιστα ώραΐα καί άδολα, δμως αύτη νά μήν εχη πραγμα
τοποιήσει σέ τοΰτα δ,τι πιό ωραίο καί πολύτιμο υπάρχει (Μ). 

Π Ρ Ω . "Οχι, αότό θά ήταν τελείως παράλογο. e 
Σ Ω . "Αν, λοιπόν, αυτό εΐναι παράλογο, θά ήταν καλύ

τερο νά ακολουθήσουμε τήν άλλη άποψη καί \ά πούμε δτι 
υπάρχουν αυτά, πού 7ΐολλές φορές έχουμε πή,καί πολύ άπει
ρο στό σύμπαν, αρκετά πεπερασμένο, κι ακόμη επάνω σ' 
αυτά κάποια αιτία Οχι ασήμαντη ( Μ ) , πού διαρρυθμίζει καί 
βάζει σέ τάξη τους χρόνους καί τις εποχές καί τους μήνες καί 
πού θά ήταν απολύτως δίκαιο νά όνομασθή σοφία και νους. 

Π Ρ Ω . Καί βέβαια εΐναι απολύτως δίκαιο. 



70 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΣΩ. Σοφία μήν καί νους άνευ ψυχής ούκ άν ποτέ γε-
νοίαθην. 

ΠΡΩ. Ού γάρ ούν. 
d ΣΩ. Ούκοΰν έν μέν τή τοϋ Διός έρεϊς φύσει βασιλικήν 

μέν ψυχήν, βασιλικόν δέ νουν έγγηνεσθαι δια τήν τής 
αιτίας δύναμιν, έν δ' άλλοις άλλα καλά, καθ' δτι φίλον 
έκάστοις λέγεσθαι. 

ΠΡΩ. Μόλα γε. 

ΣΩ. Τούτον δή τόν λόγον ημάς μή τι μάτην δόξης, ώ 
Πρώταρχε, είρηκένοι, άλλ' έστι τοις μέν πάλαι άποφηνα-
μένοις ώς άεί τοϋ παντός νους άρχει σύμμαχος έκείνοις. 

ΠΡΩ. "Εστι γάρ ούν. 

ΣΩ. Τή δέ γε έμή ζητήσει πεπορικώς άπόκρισιν, δτι 
e νους εστί γένονς τής τοΰ πάντων αίτιον λεχθέντος τών τετ-

τάρων <ο'> ήν ήμϊν êv τοΰτο. * Εχεις γάρ δήπου νϋν ημών 
ήδη τήν άπόκρισιν. 

ΠΡΩ. "Εχω και μόλα Ίκανώς· καίτοι με άποκρινάμενος 
ελοθες. 

ΣΩ. Ανάπαυλα γάρ, ώ Πρώταρχε, τής σπονδής γί-
γνεται ενίοτε ή παιδιά. 

ΠΡΩ. Καλώς εϊπες. 
31a ΣΩ. Νους δήπου, ώ έταϊρε, ού μεν γένονς εστί καί τίνα 

ποτέ δύναμιν κέκτηται, σνεδόν επιεικώς ήμϊν τά νΰν δε 
δήλωται. 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν. 
ΣΩ. Kai μήν ήδονήϋ γε ωσαύτως πόλοι το γένος έφάνη. 

ΠΡΩ. Καί μόλα. 

ΣΩ. Μεμνώμεθα δή καί ταϋτα περί άμφοϊν, δτι νους 
μέν αιτίας ήν συγγενήο καί τούτου σχεδόν τοϋ γένους, ηδονή 
δέ άπειρος τε αυτή κ-û τον μήτε αρχήν μήτε μέσα μήτε τέλος 
έν αύτώ άφ' έαντον έχοντος μηδέ έξοντός ποτέ γένονς. 

h ΠΡΩ. Μεμνησόμεθα- πώς γαρ ου ; 

ΣΩ. Δεϊ δή τό μετά ταΰτο, έν ώ τέ εστίν εκάτερον αύ
τοϊν καί δια τί πάθος γίγνεσθον οπόταν γίγνησθον ίδεϊν 
ημάς. Πρώτον τήν ήδονήν ώσπερ τό γένος αυτής πρότερον 
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ΣΩ. 'Ασφαλώς σοφία καί νους δέ θά μποροΰσαν νά 
υπάρχουν χωρίς ψυχή. 

Π Ρ Ω . Ό χ ι βέβαια. 
ΣΩ. Θά πής, λοιπόν, δτι μέσα στή φύση τοΰ Δία ένυ- d 

πάρχει βασιλική ψυχή καί βασιλικός νους καί αυτό οφείλε
ται στή δύναμη τής αιτίας, καί στους άλλους άλλα καλά, 
σύμφωνα με τό δνομα πού εΐναι αγαπητό στον καθέ\α ( Μ ) . 

Π Ρ Ω . Βεβαιότατα. 
Σ Ω . Αυτό τό λόγο, Πρώταρχε, μή φαντασθής καθόλου 

πώς τόν έχουμε πή μάταια* αντίθετα είναι σύμμαχος εκεί
νων πού άπό τά παλιά χρόνια υποστήριζαν οτι παντοτινά ό 
νους βασιλεύει στό σύμπαν ( 8 1 ) . 

Π Ρ Ω . Είναι βέβαια. 

ΣΩ. Καί στή δική μου αναζήτηση έχει δώσει από
κριση* οτι δηλαδή ό νους ανήκει στην κατηγορία πού όνο- e 
μάστηκε αιτία δλων* (κι αυτή ήταν γιά μας μιά άπό τίς τέσ-
σερεις)(β 2). "Εχεις, νομίζω, τώρα πια τήν απάντηση μας. 

Π Ρ Ω . Τήν εχω καί πολύ ικανοποιητικά" μολονότι δέν 
τό πήρα είδηση δτι μοϋ απάντησες. 

ΣΩ. Γιατί κάποτε, Πρώταρχε, τό παιγνίδι γίνεται ή 
ξεκούραση τής σοβαρής απασχόλησης. 

Π Ρ Ω . 'Ωραία. 
ΣΩ. Σέ ποια κατηγορία ανήκει ό νους, ί*3) φίλε μου, 31a 

καί ποια δύναμη κατέχει έχουμε δείξει τώρα αρκετά ικανο
ποιητικά. 

Π Ρ Ω . Πάρα πολύ. 
Σ Ω . Καί όμοια βέβαια αποκαλύφθηκε πολύ πρωτύ

τερα ή κατηγορία τής ηδονής ( Μ ) . 
ΠΡΩ. 'Ασφαλώς. 

ΣΩ. Λοιπόν άς θυμόμαστε καί τούτα γιά τά δύο αότά. 
""Οτι è νους είναι συγγενής τής αίτιας καί ανήκει σχεδόν σ' 
αυτή τήν κατηγορία, ένώ ή ηδονή καί ή ίδια είναι άπειρη και 
ανήκει στην κατηγορία πού δέν έχει μέσα στον εαυτό της 
άπό τόν εαυτό της ούτε καί θά έχη ποτέ μήτε αρχή μήτε 
μέση μήτε τέλος. 

ΠΡΩ. θ ά τό θυμόμαστε- πώς δχι. b 
ΣΩ. Πρέπει, λοιπόν, νά δοΰμ.ε τή συνέχεια τούτου. Δη

λαδή ποΰ μέσα βρίσκονται το καθένα άπ' αυτά τά δύο καί 
ποια είναι ή διάθεση πού τά δημιουργεί, δταν δημιουργούν
ται. Πρώτα τήν ήδονή(βδ)* δπως προσεκτικά αναζητήσαμε 
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έβασανίααμεν, ούτω καί ταίϊτα πρότερα. Λύπης δέ αύ χωρίς 
τήν ήδονήν ούκ άν ποτέ δυναίμεθα ίκανώς βασανίσαι. 

ΠΡΩ. Ά?.?-' ει ταύτη χρή πορεύεσθαι, ταύτη πορενώ-
μεθα. 

ΣΩ. *Αρ' ούν σοι καθάπερ έμοί φαίνεται τής γενέσεως 
αυτών πέρι ; 

e ΠΡΩ. Τό ποιον ; 

ΣΩ. 'Εν τφ κοινώ μοι γένει άμα φαίνεσθον λύπη τε καί 
ηδονή γίγνεσθα- κατά φύσιν. 

ΠΡΩ. Κοινόν δέ γε, ώ φίλε Σώκρατες, ύπομίμνησκε 
ημάς τί ποτέ τών προειρημένων βούλει δηλοΰν. 

ΣΩ. "Εσται ταΰτ' εις δύναμιν, ώ θανμάσιε. 

ΠΡΩ. Καλώς είπες. 

ΣΩ. Κοινόν τοίνχν ύπακούωμεν δ δή τών τεττάρων 
τρίτον ελέγομεν. 

ΠΡΩ. αΟ μ*τά το άπειρον κσί πέρας έλεγες, £ν φ καί 
ύγίειαν, οίμαι δέ καί άρμονίαν, έτίθεσο; 

d ΣΩ. Κάλλιστ' είπες. Τόν νουν δέ δτι μάλ·ατ' ήδη 
πρόσεχε. 

ΠΡΩ. Λε\ε μόνον. 

ΣΩ. Λέγω τοίννν τής αρμονίας μέν λυομένης ήμϊν έν 
τοις (,φοις άμα λύ^ν» τής φύσεως και γένεσιν άλγηδόνιχ,ν έν 
τω τότε γίγνεσθαι χρόϊψ. 

ΠΡΩ. Πάνυ λέγ si ς εικός. 

ΣΩ. Πάλιν δέ άρμοττομένης τι /.οί είς τήν αυτής φύσιν 
άπιούσης ήδονήν γίγνεσθαι λεκτέον, ει δεϊ δι' ολίγων περί' 
μεγίστων βτι τάχιστα άηθήναι. 

e ΠΡΩ. Οΐμαι μέν σε ορθώς λέγειν, ώ Σώκρατες, έμφα-
νέστερον δέ έτι ταύτα ταϋτα πειρώμεθα λέγειν. 

ΣΩ. Ούκοΰν τά δημοσιά πον καί περνάν»; ρφστον 
συννοεϊν ; 

ΠΡΩ. Ποια ; 

ΣΩ. Πείνη μέν που λνσις καί λ.ύπη ; 

ΠΡΩ. Noi. 

ΣΩ Έδωδή δέ, πλήρωσις γιγνομένη πά).ο\. ήΟοιή ; 
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πρώτα την κατηγορία τή δική της, έτσι θ' αρχίσουμε πάλι 
καί γ ι ' αυτά. Καί τήν ηδονή πάλι δέ θά μπορούσαμε ποτέ 
νά τήν εξετάσουμε αρκετά, χωρίς τή λύπη ( Μ ) . 

ΠΡΩ. Άλλ ' άν είναι ανάγκη νά πάρουμε αυτό τό δρό
μο, άς τόν πάρουμε. 

ΣΩ. "Αραγε ή γνώμη σου γιά τή γένεση αυτών συμ
φωνεί μέ τή δική μου ; 

ΠΡΩ. Ποια είναι : e 
ΣΩ. Ή γνώμη μου είναι πώς καί ή λύπη καί ή ηδονή 

μαζί δημιουργούνται άπό τή φύση στην κατηγορία τοΰ μι-
κτοΰ. 

ΠΡΩ. Θύμισε μας, αγαπητέ Σωκράτη, τί άπ' οσα 
είπαμε πρωτύτερα θέλεις \ά δήλωσης μέ τό μικτό. 

Σ Ω . Θά τό κάνω αυτό δσο μπορώ, θαυμάσιε φίλε. 
Π Ρ Ω . Ώ ρ α ϊ α . 
ΣΩ. Μέ τό μικτό, λοιπόν, έννοοΰμε εκείνο άπό τά τέσ

σερα πού το αναφέραμε ώς τρίτο. 

Π Ρ Ω . Εκείνο πού τό ανάφερες υστέρα άπό τό άπειρο 
καί τό πεπερασμένο, μέσα στό όποιο έβαζες, νομίζω, τήν 
υγεία καί τήν αρμονία ; (β7) 

ΣΩ. Ωραιότατα. Καϊ τώρα πρόσεχε δσο μπορείς πιό d 
πολύ. 

Π Ρ Ω . Λέγε. 

ΣΩ. Λέγω δτι όταν σ' εμάς τους ζωντα'. ους οργανι
σμούς διαλύεται ή αρμονία, διαλύεται σύγχρονα καί ή φύση 
καί τή στιγμή αυτή δημιουργείται ή γένεση τών πόνων. 

Π Ρ Ω . Είναι πολύ πιθανή ή άποψη σου. 
ΣΩ. Κι Οταν πάλι βρίσκη ή αρμονία τή συγκρότηση 

της καί ξαναγυρίζη στή φύση της, πρέπει νά πούμε δτι γεν
νιέται ή ηδονή C 8), άν πρέπη μέ δυο λόγια νά μιλήσουμε 
συντομώτατα γιά τά πιό μεγάλα. 

Π Ρ Ω . Νομίζω δτι σωστοί είναι οί λόγοι σου, Σω- e 
κράτη* δμως άς προσπαθήσουμε νά ποΰμε ακόμη πιό καθαρά 
αυτά τά ίδια. 

ΣΩ. Καταλαβαίνουμε τά κοιιά καί ολοφάνερα πρά-
υ-ατα μέ τήν πιο μεγάλη ευκολία ; 

ΠΡΩ. Ποια ; 
Σ Ω . Ή πείναΤ θαρρώ, είναι διάλυση καί λύπη ; 
Π Ρ Ω . Ναί. 
ΣΩ. Καί τό νά φας, πού είναι ξαναγέμισμα, ηδονή ; 
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ΠΡΩ. Ναι. 
ΣΩ. Δίψας δ' αύ φθορά καί λύπη [καί λύσις], ή δέ τοϋ 

32Ά. ύγροϋ πάλιν τό ξηρανθέν πληρούσα δύναμις ηδονή· διά-
κριαις δέ γ' αύ καί διάλνσις ή παρά φύσιν, τοϋ πνίγονς 
πάθη, λύπη, κατά φύσιν δέ πάλιν άπόδοσίς τε καί ψΰξις 
ηδονή. 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν. 

ΣΩ. Καί όίγους ή μέν παρά φ·»σιν τοΰ ζφου τής ύγρό-
τητος πήξις λ*ιπη· πάλιν δ' εις ταύτόν άπιόντων καί διακρι
νομένων ή κατά φύσιν οδός ηδονή. Και évi λογφ σκοπεί 
ει σοι μέτριος Ó λόγος 6ς αν φη τό έκ τής απείρου καί 

b πέρατος κατά φύσιν έμψυχον γεγονός είδος, δπερ έλεγαν έν 
τω πρόσθεν, δταν μεν τοΰτο φθείρηται, τήν μέν φθοράν 
λύπψ εΐναι, τήν δ' είς τήν αυτών ούσίαν όδόν, ταύτψ δέ 
αύ πάλιν τήν άναχώρησιν πάντων ήδονήν. 

ΠΡΩ. "Εστω· δοκεϊ γάρ μοι τύπον γέ τίνα έχειν. 

ΣΩ. Τοϋτο μέν τοίνυν ê» είδος τιθώμτθα λύπης τε καί 
ηδονής έν τούτοις τοις πάθεσιν έκατέροις ; 

ΠΡΩ. Κείσθω. 

ΣΩ. ΤΊΘει τοίνυν αυτής τής ψυχής κατά τό τούτων τών 
e παθημάτων προσδόκημα τό μέν προ τών ηδέων έλπιζόμενον 

ήδύ καί θαρραλέον, τό δέ προ τών λνπηρών φοβερόν καί άλ> ει-
νόν.-

ΠΡΩ. "Εστι. γάρ ούν τοϋθ' ηδονής και λύπης έτερον 
είδος, τό χωρίς τοΰ σώματος αυτής τής ψνχήςδιάπροσδοκίας 
γιγνόμενον. 

ΣΩ. 'Ορθώς ύπέλαβες. Έν γάρ τούτοις οΐμαι, κατά γε 
τήν έμήν δόξαν, είλικρινέαιν τε ίκατέροις γιγνομένοις, ώς 
δοκεϊ, καί άμείκτοις λύπης τε καί ηδονής, έμφενές έσεσθαι 

d το περί τήν ήδονήν, πότερον δλον έστι τό γένος άσπαστόν, 
ή τοΰτο μέν ίτέρφ τινί τών προειρημένων δοτέον ήμϊν γενών, 
ήδονη δέ καί λύπη, καθάπερ θερμφ καί ψνχρφ καί πασι τοις 
τοιούτοίς, τοτέ μέν άσπαστέον αυτά, τότε δέ ούκ άσπαστεον, 
ώς αγαθά μέν ούκ δντα, ενίοτε δέ καί èvia δεχόμενα τήν 
τών αγαθών εστίν δτε φύσιν. 
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Π Ρ Ω . Ναί. 
ΣΩ. *Η δίψα πάλι φθορά καί λύπη, ένώ ή δύναμη τοΰ 

ύγροϋ, πού γεμίζει ξανά αυτό πού ξεράθηκε, ηδονή. Τό ξε- 32a 
χώρισμα πάλι καί ή διάλυση αντίθετα μέ τή φύση, άποτελέ-
σματα αποπνικτικής ζέστης, λύπη, ένώ ή αποκατάσταση 
πάλι καί τό κρύω,μα, ηδονή. 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 

ΣΩ. Καί τό πάγωμα τής υγρασίας τοΰ ζωντανού ορ
γανισμού, αντίθετα μέ τη φύση, άπό τό κρύο, λύπη' κι όταν 
ξαναγυρίζουν στην ίδια κατάσταση καί ξεχωρίζονται παίρ
νοντας τό δρόμο της φύσης, ηδονή. Καί μέ μιά λέξη, σκέ
ψου άν σοΰ φαίνεται λογική μιά γ\ώμη πού θάλεγε δτι τό 
έμψυχο είδος, πού δημιουργήθηκε συμφωνά μέ τή φύση άπό 
τό άπειρο καί τό πεπερασμένο, δταν αυτό καταστρέφεται— b 
•αυτό ακριβώς πού έλεγα πρωτύτερα—δτι ή φθορά είναι λύπη 
ένώ ό δρόμος προς τήν ουσία τους, ή επιστροφή πάλι αυτή 
δλων πίσω, ηδονή ( β 9 ) . 

ΠΡΩ. "Ας εΐναι* γιατί νομίζω πώς έχει κάποιο γενικό 
σ χήμ«· 

Σ Ω . Νά βάλουμε, λοιπόν, σ' αυτές τις δυό ξεχωριστές 
καταστάσεις ένα είδος λύπης καί ηδονής ; 

Π Ρ Ω . "Ας βάλουμε. 
ΣΩ. Θεώρησε τώρα, λοιπόν, στην ίδια τήν ψυχή τήν 

προσμονή αυτών τών καταστάσεων τήν ελπίδα πριν άπό e 
τίς ηδονές, γεμάτη ηδονή καί θάρρος, καί τή φοβερή καί 
οδυνηρή προσμονή πριν άπό τά λυπηρά. 

Π Ρ Ω . 'Υπάρχει, λοιπόν, αληθινά τοΰτο τό άλλο εί
δος ηδονής καί λύπης* αυτό πού γεννιέται ανεξάρτητα άπό 
τό σώμα μέσα στην ίδια τήν ψυχή άπό τήν προσμονή. 

Σ Ω . Σωστά τό κατάλαβες. Γιατί σ' αυτά, νομίζω, 
κατά τή γνώμη μου τουλάχιστο, πού είναι καί τό έ\α καί τό 
άλλο άδολα, δπως φαίνεται, καί άμικτα άπό λύπη καί ηδονή, 
θά γίνη φανερό τό πρόβλημα τής ηδονής. Είναι δηλαδή ή 
κατηγορία τής ηδονής επιθυμητή συνολικά ή αυτό πρέπει d 
νά τό χαρίσουμε σέ κάποιαν άλλη άπό τις κατηγορίες πού 
αναφέραμε πρωτύτερα, ένώ τήν ηδονή καί τή λύπη, δπως 
ακριβώς τό θερμό καί τό ψυχρό καί δλα τά όμοια, άλλοτε 
πρέπει νά τά επιθυμούμε καί άλλοτε δχι, γιατί δέν είναι βέ
βαια αγαθά, άλλα μερικέε φορές καί μερικά δέχονται κά-
—οτε τή φύση τών αγαθών ; (Τ0) 
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ΠΡΩ. 'Ορθότατα λέγεις, δτι ταύτη πη δει διαπόρη-
θήναι τό νϋν μεταδιωκόμενον. 

ΣΩ. Πρώτον μέν τοίνυν τόδε σννίδωμεν [ώς] είπερ· 
e όντως εστί τό ?.ε}όμενον, διαφθειρο μένων μέν αυτών άλγη-

δών, άνααφζομέιων δέ ήδον7}, τών μήτε διαφθειρομένων 
μήτε άνασωζομένων έννοήσωμεν πέρι, τίνα ποτέ Ιξ-tP δεΐ 
τότε έν έκαστοι; είναι τοις ζώοις, δταν ούτως ΐσχη. Σφόδρα 
δέ προσεχών τόν νουν είπε- άρα ού πάσα ανάγκη πάν έν 
τφ τότε χρόνφ ζώον μήτε τι λ,νπεΐσθσι μήτε ήδεσθαι μήτε 
μέγα μήτε σμικρόν ; 

ΠΡΩ. Ανάγκη μεν ούν. 
ΣΩ. Ούκοΰν έστι τις τρίτη ημών ή τοιαύτη διάθεσις 

33a παοά τε τήν τοΰ χαίοοντος καί παοά τήν τοΰ ?.υπονμένον ; 
* ΠΡΩ. Τιμήν} 

ΣΩ. "Αγε δή τοίνυν, ταύτης προθύμου μεμνήσθαι. Προς 
γάρ τήν τής ηδονής κρίσιν ού σμικρόν μεμνήσθαι ταύτην 
έσθ' ήμϊν ή μή. Βραχύ δέ τι περί αυτής, εΐ βούλει, διαπε-
ρόνωμεν. 

ΠΡΩ. Λέγε ποϊον. 
ΣΩ. Τφ τον τοΰ φρονεϊν έλομένφ βίον οΐσθ' ώς 

τούτον τόν τρόπον ουδέν άποκωλύει ζήν. 
b ΠΡΩ. Τόν τον μή χαίρειν μηδέ λνπεϊσθαι λέγεις ; 

ΣΩ. Έρρήθη γάρ που τότε έν τή παραβολή τών βίιον 
μηδέν δεϊν μήτε μέγα μήτε σμικρόν χαίρειν τφ τόν τον 
νοεϊν καί φρονεϊν βίον έλομένφ. 

ΠΡΩ. Καί μάλα ούτως έρρήθη. 
ΣΩ. Ούκοΰν ούτως άν έκείνφ γε ύπαρχοι' καί ïaotç 

ουδέν άτοπον ει πάντων τών βίων έστι θειότατός. 
ΠΡΩ. Ονκονν είκός γε ούτε χαίρειν θεούς ούτε το 

εναντίον. 
ΣΩ. Πάνυ μεν ούν ούκ εικός- άσχημον γοΰν αυτών 

εκάτερον γιγνόμενον εστίν. Άλλα δή τοΰτο μεν ετι καί είς 
e αύθις επιακεψόμεθα, έάν προς λόγον τι ή, καί τφ ιφ προς 

τά δεντΐ.ρεϊα, έάν μή προς τά πρωτεία δννώμεθα προσθεΐναι, 
προοθήσομεν. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα λέγεις. 
ΣΩ. Και αήν τό γε έτερον είδος τών ηδονών, δ τής 
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Π Ρ Ω . Πολύ σωστά τό λές, οτι αύτη τήν κατεύθυνση 
πρέπει νά πάρη τώρα ή αναζήτηση μας. 

ΣΩ, Πρώτα-πρώτα, λοιπόν, άς εξετάσουμε αυτό 
εδώ* άν βέβαια εΐναι αλήθεια εκείνο πού λέμε, δτι δηλαδή e 
ό πόνος εΐναι αποτέλεσμα τής καταστροφής τους, ένώ ή ηδο
νή τής ανασύνθεσης τους, άς σκεφθούμε γι ' αυτά πού ούτε 
καταστρέφονται ούτε ανασυνθέτονται, ποια πρέπει νά είναι 
τότε ή κατάσταση σε κάθε ζωντανό οργανισμό, δταν τούτο 
συμβαίνη. Καί συγκέντρωσε τή σκέψη σου εξαιρετικά γιά 
νά μοΰ απάντησης. "Αραγε δέν είναι άπό/,υτη ανάγκη σέ 
τέτοια περίπτωση νά μή νιώθη κανένα ζώο τήν παραμικρή 
λύπη ή τήν παραμικρή ηδονή ; 

Π Ρ Ω . Φυσικά είναι ανάγκη. 
Σ Ω . Ή τέτοια διάθεση, λοιπόν, είναι μιά τρίτη γιά 

μας, δίπλα σ' αύτοΰ πού χαίρεται καί δίπλ^α σ' αύτου πού 33a 
λυπάται τή διάθεση ; (7 1) 

Π Ρ Ω . Πώς δ χ ι ; 

ΣΩ. Εμπρός, λοιπόν, προσπάθησε νά τή θυμάσαι* γιατί 
δεν είναι ασήμαντο, άν θά τή θυμάσαι ή δχι, στην κρίση γιά 
τήν ηδονή. Κι άν θέλης, άς κάνουμε σύντομη συζήτηση γι ' 
αυτή. 

ΠΡΩ. Λέγε τί. 
ΣΩ. Ξέρεις δτι τίποτε δέν εμποδίζει αυτόν πού διά

λεξε τή ζωή τής φρόνησης νά ζή κατ' αυτό τόν τρόπο. 

ΠΡΩ. 'Εννοείς τοϋ νά μή χαίρεται ούτε νά λυπάται ; b 
ΣΩ. Ναι, γιατί είπαμε, θαρρώ, τότε πού συγκρίναμε 

τίς ζωές, ίτ ι αυτός πού διαλέγει τή ζωή τής φρόνησης καί 
•τής νόησης δέν πρέπει νά δοκιμάζη τήν παραμικρή χαρά. 

Π Ρ Ω . Καί βέβαια έτσι είπαμε. 
ΣΩ. 'Εκείνος, λοιπόν, θά εΐχε αυτή τή ζωή καί ίσως 

δέν είναι παράξενο, άν είναι ή πιό θεία ζωή άπ' δλες. 
ΠΡΩ. Ούτε δτι χαίρονται οί θεοί ούτε τό αντίθετο 

εΐναι βέβαια πιθανό. 

ΣΩ. Είναι πολύ απίθανο* είναι άσχημο γι ' αυτούς νά 
γίνεται είτε τό Ινα είτε τό άλλο. 'Αλλά τοΰτο ακόμη θά το 
εξετάσουμε αργότερα ( , 3 ) , άν έχη κάποια σχέση μέ τή συ- C 
ζήτηση μας, καί στα νοΰ θά δώσουμε τή δεύτερη νίκη, άν δέν 
μπορούμε νά τοΰ δώσουμε τήν πρώτη. 

Π Ρ Ω . Πολύ σωστά τό λές. 
ΣΩ, "Οσο γιά τό άλλο εΐδος τών ηδονών, αυτό πού 
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ψυχής αυτής έφαμεν είναι, δια μνήμης πάν εστί γεγονός* 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. Μνήμην, ώς Ιοικεν, δτι ποτ' εστίν πρότερον άνα-
ληπτέον, καί κινδυνεύει πάλιν έτι πρότερον αϊσθησιν μνήμης, 
ει μέλλει τά περί ταΰθ' ήμϊν κατά τρόπον φανερό πη γε-
νήσεσθαι. 

ά ΠΡΩ. Πώς φής ; 

ΣΩ. ΘέΓ τών τκρ : το σώμ€ ήμώ · έκαστοι" παθημάτων 
τά μέν έν τώ σώματι κατασβεννύμενα ποίν έπί τήν ψνχήν 
διεξελθεϊν απαθή έκείνην έάσαντα, τά δέ δι' άιιφοϊν ιόντα 
καί τίνα ώσπερ σεισμον εντιθέντα ϊδιόν τε και κοινόν 
έκατέρφ. 

ΠΡΩ. Κείσθω. 

ΣΩ. Τά μέν δή μή δι' άμφοϊν ιόντα εάν τήν ψνχήν 
ημών φώμεν λανθάνειν, τά δέ δι' άμφοϊν μή λονθάνειν, άρ' 
ορθότατα έροΰμεν ; 

e ΠΡΩ. Πώς γάρ ού ; 

ΣΩ. Τό τοίνυν λεληθίναι μηδαμώς ύπολάβης ώς λέγω 
λήθης ενταύθα πον γένεσιν έστι γάρ λήθη μνήμης έξοδος, 
ή δ' έν τφ λεγομένφ νΰν ούπω γέγονε. Τοϋ δή μήτε δντος 
μήτε γεγονότος πω γίγνεσθαι φάναι τινά άποβολήν άτοπον* 
*Η γάρ ; 

ΠΡΩ. Τί μήν ; 

ΣΩ. Τά τοίνυν ονόματα μετάβαλε μόνον. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. Αντί μέν τον λεληθέναι τήν ψνχήν, όταν απαθής 
αύτη γίγνηται τών σεισμών τών τον σώματος, ήν νϋν λήθην 

34a καλείς άναισθησίαν επονόμασον. 

ΠΡΩ. "Εμαθον. 

ΣΩ. Τό δ' έν ένί πάθει τψ ψνχήν καί τό σώμα κοινή 
γιγνόμενον κοινή καί κινεισθαι, τούτην δ' αν τήν κίνησιν 
όνομάζων αϊσθησιν ούκ άπό τρόπου φθέγ)·οι αν. 

ΠΡΩ. Αληθέστατα λέγεις. 

ΣΩ. Όύκονν ήδη μανθάνομεν δ βουλόμεθα καλεϊν τήν 
αϊσθησιν ; 

ΦΙΛΗΒΟΣ 7*> 

είπαμε δτι ανήκει στην ψυχή, χρωστά στό σύνολο του τή 
γένεση του στή μ\ήμη. 

ΠΡΩ. Πώς ; 
ΣΩ, Πρωτύτερα, καθώς φαίνεται, πρέπει νά καταπια

στούμε μέ τό τί είναι μνήμη καί φοβούμαι δτι ακόμη πιό 
πρίν άπό τή μνήμη μέ τήν αίσθηση, άν πρόκειται μέ κάποιο 
τρόπο νά φανερωθοΰν σέ μάς Οσα σχετίζονται μ' αυτά. 

ΠΡΩ. Πώς τό εννοείς ; d 

ΣΩ. Βάλε γιά βάση δτι άπό τους ερεθισμούς πού προσ
βάλλουν κάθε φορά τό σώμα μας, άλλοι σβήνουν στό σώμα 
προτοϋ φθάσουν ώς τήν ψυχή, καί τήν αφήνουν ανέγγιχτη, 
ένώ άλλοι περνούν κι άπό τά δύο καί μέσα τους προκαλούν 
κάτι σά σεισμό ιδιαίτερο καί μαζί κοι\ό καί στό ένα καί στό 
άλλο. 

Π Ρ Ω . "Ας μπή γιά βάση. 
ΣΩ. "Αν, λοιπόν, ποΰμε δτι έκεϊνα πού δέν περνούν 

άπό τά δύο μένουν απαρατήρητα άπό τήν ψυχή, ένώ έκεΐνα 
πού περνούν κι άπό τά δύο δέ μένουν, δέ θά ήταν απολύτως 
σωστή ή κρίση μας ; 

Π Ρ Ω . Πως δχι : e 

Σ Ω . Τό «έ'χουν μείνει απαρατήρητο) μή τό θεώρησης 
καθόλου δτι εννοώ κάπως έδώ τή γένεοη λήθης* γιατί λήθη 
είναι ή έξοδος τής μνήμης καί σ' αυτό πού λέω τώρα δέν 
έχει ακόμη γεννηθΫ. Καί βέβαια \ά πούμε δτι κάπως χάθηκε 
αυτό πού ούτε υπάρχει ούτε ακόμη έ'χει γίνη είναι ανόητο. 
"Ετσι δέν εΐναι ; 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 
ΣΩ. "ΑλλαΕε, λοιπόν, μόνο τά ονόματα. 
ΠΡΩ. Πώς'; 
ΣΩ. 'Αντί τοΰ μένουν απαρατήρητα άπό τήν ψυχή, 

όταν αυτή μένη ανέγγιχτη άπό τους σεισμούς τοϋ σώματοΓ, 
πού τώρα τό ονομάζεις λ.ήθη, ονόμασε το αναισθησία ( 7 3 ). 34a-

Π Ρ Ω . Κατάλαβα. 

Σ Ω . 'Εκείνο πάλι πού δημιουργείται μαζί καί στά 
δύο, μέσα σέ μιά κατάσταση καί συγκινούνται μαζί καί ή 
ψυχή καί τό σώμα, αυτή τήν κίνηση πάλι ονομάζοντας ττν 
αίσθηση δέ θά έλεγες κάτι ανάρμοστο. 

ΠΡΩ. Πολύ σωστά τό tic. 
ΣΩ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, τώρα πιά τί θέλουμε 

νά ονομάζουμε αίσθηση ; 
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ΠΡΩ. Τί μήν ; 

ΣΩ. Σωτηρίαν τοίνυν αίσθήσεως τήν μνήμην λέγων 

ορθώς άν τις λέγοι κατά γε τήν έμήν δόξαν. 

b ΠΡΩ. 'Ορθώς γάρ ούν. 

ΣΩ. Μνήμης δέ άνάμνησιν άρ' ού διαφέρονσαν λέγομεν ; 

ΠΡΩ. "Ισως. 

ΣΩ. Άρ' ούν ού τόδε ; 

ΠΡΩ. Τό ποίον ; 

ΣΩ. "Οταν â μετά τοΰ σώματος έπασχέν ποθ' ή ψνχή, 

ταντ* άνεν τοΰ σώματος αύτη εν έαντη δτι μάλιστα άνα-

λαμβάνη, τότε άναμιμνήσκεσθαί πον λέγομεν. *Η γάρ ; 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν. 

ΣΩ. Καί μήν καί δταν άπολέαασα μνήμην είτ1 αϊσθή-

σεως εϊτ' αύ μαθήματος αύθις ταύτψ αναπόληση πάλιν 

e αυτή έν εαυτή, και ταϋτα στί/ιπαντα αναμνήσεις [και μνήμας] 

πον λέγομεν. 

ΠΡΩ. 'Ορθώς λέγεις. 

ΣΩ. Ού δή χάριν άπαντ' εϊρηται ταϋτ', έστι τόδε. 

ΠΡΩ. Τό ποίον ; 

ΣΩ. "Ινα πη τήν ψνχήν ήδονήν χωρίς σώματος δτι 

μάλιστα καί εναργέστατα λάβοιμεν, καί άμα έπιθνμίαν δια 

γαρ τούτων πως ταϋτα αμφότερα ίοικεν δηλοϋσθαι. 

ΠΡΩ. Λέγωμεν τοίνυν, ώ Σώκρατες, ήδη τό μετά ταύτα. 

ΣΩ. Πολλά γε περί γένεσιν ηδονής καί πασαν [τήν} 

d μορφήν αυτής άναγκαϊον, ώς έοικε, λέγοντας σκοπεΐν. Και 

γάρ νϋν πρότερον έτι φαίνεται ληπτέον έπιθνμίαν είναι τί 

ποτ' έστι καί ποϋ γίγνεται. 

ΠΡ. Σκοπώμεν τοίννν ουδέν γάρ άπολοϋμεν. 

ΣΩ. Άπολοΰμεν μέν ούν [καί] ταϋτά γε, ώ Πρώταρχε· 

εύρόντες δ νϋν ζητοϋμεν, άπο^νμεν τήν περί αυτά ταϋτα 

άπορίαν. 

ΠΡΩ. 'Ορθώς ήμύνω- το δ' εφεξής τούτοις πειρώμεθα 

λέγειν. 
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Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 
ΣΩ. "Αν, λοιπόν, έλεγε κάποιος τή μνήμη σωτηρία 

τής αίσθησης, θά τό έλεγε σωστά κατά τή γνώμη μου. 
ΠΡΩ. Σωστά βέβαια. 
ΣΩ. Δέ λέμε άραγε δτι ή ανάμνηση διαφέρει άπό τή 

μνήμη ; ( " ) 
Π Ρ Ω . "Ισως. 
ΣΩ. Μήπως δέν εΐναι αυτό έδώ ; 
Π Ρ Ω . Ποιο ; 
ΣΩ. "Οταν ή ψυχή μονάχη της, χωρίς τό σώμα, ξανα-

πιάνη Οσο πιό πολύ μπορεί τίς καταστάσεις πού δοκίμασε 
κάποτε μαζί μέ τό σώμα, τότε, θαρρώ, λέμε δτι έχει μιαν 
ανάμνηση. Σύμφωνοι ; 

Π Ρ Ω . 'Απολύτως. 

Σ Ω . Καί δταν, άπό τήν άλλη, χάση τή μνήμη κάποιου 
πράγματος πού είτε τό αισθάνθηκε είτε τό έμαθε καί ύστερα 
πάλι τό ξαναφέρνη πίσω ή ίδια μέσα της, κι αυτά δλ.α τά 
ονομάζουμε, θαρρώ, αναμνήσεις. 

ΠΡΩ. Σωστά τό λές. 
ΣΩ. Κι ό σκοπός πού τά είπαμε Ολα αυτά εΐνα". τούτος 

εδώ. 
ΠΡΩ. Ποιος ; 
ΣΩ. Γιά νά συλλάβουμε, δσο πιό γερά καί πιό καθαρά 

γίνεται, τήν ηδονή τής ψυχής ανεξάρτητα άπό τό σώμα, καί 
σύγχρονα τήν επιθυμία. Γιατί μέσα άπ' αυτές φαίνεται πως 
εκδηλώνονται καί τά δύο αυτά. 

ΠΡΩ. "Ας ποΰμε, λοιπόν, Σωκράττη, τώρα πια τή συ
νέχεια. 

Σ Ω . Φαίνεται πώς είναι ά\άγκη στή συζήτηση νά εξε
τάσουμε πολλά σχετικά μέ τή γένεση τής ηδονής καί μέ τή 
γενική της μορφή. Τώρα βέβαια, προτοΰ προχωρήσουμε σ 
αυτά, είναι φανερό πώς πρέπει νά καταλάβουμε τί είναι επι
θυμία καί ποϋ δημιουργείται. 

Π Ρ Ω . "Ας τό εξετάσουμε, λοιπόν δέν έχουμε νά χά
σουμε τίποτε. 

ΣΩ. "Εχουμε νά χάσουμε, Πρώταρχε* γιατί άν βροϋμε 
αυτά πού ζητοΰμε τώρα, θά χάσουμε ακριβώς τήν αδυνα
μία νά βγούμε άπό τό αδιέξοδο γι' αυτά. 

ΠΡΩ. Ωραία απόκρουση* άς προσπαθήσουμε δμως 

νά πούμε τά παρακάτω. 

Πλάτωνος, Φίληβος 
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ΣΩ. Ούκοΰν νννδή πείνην τε καί δίψος καί πολλά έτερα 

θ τοίαϋτα εφαμεν είναί τινας επιθυμίας ; 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. Προς τί ποτέ άρα ταύτόν βλέψαντες ούτω πολύ 

διαφέροντα ταΰθ' ένί προσαγορεύομεν ονόματι ; 

ΠΡΩ. Μά Δι', ού ρ*άδιον ίσως είπεϊν, ώ Σώκρατες, 

άλλ' δμως λεκτέον. 

ΣΩ. 'Εκείθεν δή έκ τών αΰτώι> πάλιν άναλάβωμεν. 

ΠΡΩ. Πόθεν δή ; 

ΣΩ. Διψη γε που λέγομεν εκάστοτε τι ; 

ΠΡΩ. Πώς δ' ού ; 

ΣΩ. Τοΰτο δέ γ' εστί κενοϋται ; 

ΠΡΩ. Τί μήν ; 

ΣΩ. Άρ' ούν τό δίψος εστίν επιθυμία ; 

ΠΡΩ. Ναι, πώματος γε. 

35a ΣΩ.^Πώματος, ή πληρώσεως πώμ,ατος ; 

ΠΡΩ. Οΐμαι μέν πληρώσεως. 

ΣΩ. 'Ο κενούμενος ημών άρα, ώς έοικεν, επιθυμεί τών 

εναντίων ή πάσχει· κενούμενος γάρ έρίχ πληροΰσθαι. 

ΠΡΩ. Σαφέστατα γε. 

ΣΩ. Τίούν ; ό το πρώτον κενούμενος έστιν οπόθεν εϊτ' 

αϊσθήσειπληρώσεωςέφάπτοιτ' άν εϊτε μνήμη, τούτου δμήτ* 

έντφ νϋν χρόνω πάσχει μήτ' έν τφ πρόσθεν πώποτε έπαθε»; 

ΠΡΩ. Καί πώς ; 

b ΣΩ. Άλλα μήν δ γε έπιθνμών τινός επιννμει, φαμέν. 

ΠΡΩ. Πώς γάρ ού ; 

ΣΩ. Ούκ άρα δ γε πάσχει, τούτον έπιθνμεϊ. Διψή γάρ, 

τοΰτο δέ κένωσις· ό δ' έπιθνμεϊ πληρώσεως. 

ΠΡΩ. Ναι. 

ΣΩ. Πληρώσεως γ' άρα πή τι τών τοϋ διψώντας &ν 

έφάπτοιτο. 

ΠΡΩ. Άναγκαων. 

ΣΩ. Τό μέν δή σώμα αδύνατον κενοϋται γάρ που. 
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ΣΩ. Μόλις τώρα δά λέγαμε δτι ή πείνα καί ή δίψα 
καί άλλα παρόμοια είναι μερικές άπό τίς έπιθυαίες ; 

Π Ρ Ω . Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Ποιο ήταν, λοιπόν, τό κοινό στοιχείο πού είδαμε 

σ' αυτά καί μολονότι διαφέρουν τόσο πολύ τους δίνουμε ένα 
δνομα ; 

Π Ρ Ω . Μά τό Δία, δέν εΐναι, ίσως, εύκολο, Σωκράτη, 
νά τό πή κανείς* κι δμως πρέπει νά εΐπωθή. 

ΣΩ. Ά π ό κει, λοιπόν, άς ξαναπιάσουμε τό θέμα, άπό 
τά ίδια. 

ΠΡΩ. Ά π ό πού ; 
Σ Ω . Λέμε κάθε φορά διψά κάτι ; 
ΠΡΩ. Πώς δχι ; 
Σ Ω . Κι αυτό είναι : αδειάζει ; 
ΠΡΩ. Βέβαια. 
ΣΩ. Ή δίψα, λοιπόν, είναι επιθυμία ; 
ΠΡΩ. Ναί, πιοτοΰ. 
ΣΩ. Πιοτοΰ ή γεμίσματος μέ πιοτό ; 35a 
ΠΡΩ. Νομίζω γεμίσματος. 

ΣΩ. Όποιος άπό μας, λοιπόν, αδειάζει επιθυμεί τήν 
αντίθετη κατάσταση άπό εκείνη στην όποια βρίσκεται- γιατί» 
δταν άδειάζη, ποθεί νά γέμιση. 

ΠΡΩ. 'Ολοφάνερα. 

ΣΩ. Τί λοιπόν ; 'Εκείνος πού αδειάζει γιά πρώτη φο
ρά (7 δ) έχει άπό που νά πλησίαση είτε μέ τήν αίσοηση είτε 
μέ τή μνήμη τό γέμισμα αύτοϋ πού ούτε αυτή τή στιγμή 
δοκιμάζει ούτε ποτέ πρωτύτερα δοκίμασε ; 

ΠΡΩ. Πώς θά μπορούσε νά έχη ; 
ΣΩ. "Ομως βέβαια δποιος επιθυμεί λέμε πώς έπιθυ- b 

μεΐ κάτι ( 7 β ). 
ΠΡΩ. Πώς αλλιώς ; 

Σ Ω . Ό χ ι βέβαια εκείνο πού δοκιμάζει, δέν επιθυμεί 
αυτό. Γιατί διψά, κι αυτό είναι άδειασμα (")* κι αυτός επι
θυμεί γέμισμα. 

ΠΡΩ. Ναί. 
ΣΩ. Κάπως, λοιπόν, κάποιο κομμάτι τοΰ διψασμένου 

θά μπορή νά έγγίση τό γέμισμα. 
ΠΡΩ. 'Αναγκαστικά. 
Σ Ω . Καί τό σώμα βέβαια είναι αδύνατο' γιατί αδειά

ζει, θαρρώ. 
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ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ. Τήνψυχήν άρατής πληρώσεως έφάπτεσθαι λοιπόν, 
C τή μνήμη δήλον δτι· τφ γάρ άν έτ' άλλω έφάψαιτο ; 

ΠΡΩ. Σχεδόν ούδενί. 

ΣΩ. Μανθάνομεν ούν δ συμβέβηχ' ήμϊν έκ τούτων τών 
λόγων ; 

ΠΡΩ. Τό ποιον ; 

ΣΩ. Σώματος έπιθυμίαν ον φησιν ήμϊν ούτος ό λόγος 
γίγνεσθαι. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. "Οτι τοϊς εκείνον παθήμασιν εναντίον άεί παντός 
ζφου μηνύει τήν έπιχείρησιν. 

ΠΡΩ. Καί μόλα. 

ΣΩ. Ή δ7 ορμή γε έπί τουναντίον άγουσα ή τά πα
θήματα δηλοϊ που μνήμην ούσαν τών τοις παθύαασιν 
εναντίων. 

ΠΡΩ. Πάνυ γε. 

d ΣΩ. Τήν άρα επάγονσαν επί τά έπιθνμούμενα άποδείξας 
μνήμην ό λόγος ψυχής σύμπασαν τήν τε όρμήν καί έπιθνμίαν 
και τήν αρχήν τοϋ ζφον παντός άπέφψεν. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα. 

ΣΩ. Διψήν άρα ημών τό σώμα ή πεινήν ή τι τών 
τοιούτων πάσχειν ούδαμη ό λόγος αίρεϊ. 

ΠΡΩ. Αληθέστατα.' 

ΣΩ. "Ετι δή καί τόδε περί ταύτα ταϋτα κατανοήσωμεν. 
Βίον γάρ εΐδός τί μοι φαίνεται βούλεσθαι δηλοΰν ό λόγος 
ήμϊν έν τούτοις αύτοϊς. 

e ΠΡΩ. 'Εν τίσι καί ποίου πέρι βίον φράζεις ; 

ΣΩ. 'Εν τφ πληροϋσθαι καί κενοϋαθαι καί πάσιν δσα 
περί σωτηρίαν τέ έστι τών ζφων καί τήν φθοράν, καί εϊ τις 
τούτων έν εκατέρφ γιγνόμενος ημών άλγει, τοτέ δέ χαίρει 
κατά τάς μεταβολάς. 

ΠΡΩ. "Εστι ταύτα. 

ΣΩ. Τί δ' δταν εν μέσφ τούτων γί}νηται ; 

ΠΡΩ. Πώς έν μέσφ ; 
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Π Ρ Ω . Ναί. 
ΣΩ. Είναι φανερό, λοιπόν, δτι απομένει η ψυχή νά 

έγγίση τό γέμισμα μέ τή μνήμη* γιατί μέ ποιο άλλο θά μπο-
ροΰσε νά έρθη σ' επαφή ; 

ΠΡΩ- Σχεδόν μέ κανένα. 
Σ Ω . Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ποϋ καταλήγουμε μέ 

αυτή τή συζήτηση ; 
Π Ρ Ω . Πού ; 
ΣΩ. Αυτή ή συζήτηση αρνιέται δτι δημιουργείται επι

θυμία τοΰ σώματοο. 
Π Ρ Ω . Πώς ; 
Σ Ω . Γιατί δείχνει δτι ή τάση κάθε ζώου είναι πάντοτ ϊ 

αντίθετη μέ τήν κατάσταση στην όποια βρίσκεται. 
ΠΡΩ. Ασφαλώς. 

ΣΩ. Καί βέβαια ή ορμή, πού οδηγεί προς τό αντίθετο 
άπό τήν κατάσταση του, φανερώνει, νομίζω, πώς υπάρχει 
μνήμη τών αντιθέτων προς τήν κατάσταση. 

ΠΡΩ: Βέβαια. 
ΣΩ. Μέ τό νά άποδείξη, λοιπόν, ή συζήτηση δτι αυτή 

πού μάς κατευθύνει προς δσα έπιθυμοΰμε εΐναι ή μνήμη, 
φανέρωσε δτι συνολικά καί ή ορμή καί ή επιθυμία καί ή κινη
τήρια αρχή κάθε ζώου εΐναι ή ψυχή ( 7 β ). 

ΠΡΩ. Πάρα πολύ σωστά. 

ΣΩ. Ό τ ι , λοιπόν, διψά τό σώμα μας ή πεινά ή δτι 
βρίσκεται σέ μιά παρόμοια κατάσταση δέν τό δέχεται μέ κα
νένα τρόπο ό λόγος. 

ΠΡΩ. Απόλυτα αληθινό. 
ΣΩ. Ακόμη, άς σκεφθούμε γι ' αυτά τά ίδια ζητήματα 

καί τοΰτο. Γιατί μοΰ φαίνεται πώς ό λόγος πάει νά μάς φανέ
ρωση σ1 αυτά ακριβώς κάποιο είδος ζωής. 

ΠΡΩ. Σέ ποια καί γιά ποιο είδος ζωής μιλάς ; 

ΣΩ. Στό γέμισμα καί στό άδειασμα καί σέ δλα 6σα 
σχετίζονται μέ τή σωτηρία καί τήν καταστροφή τών ζώων 
καί άν κάποιος άπό μάς, δταν βρίσκεται στή μιά είτε στην 
άλλη ά π ' αυτές τίς καταστάσεις, πονά κι ύστερα πάλι χαί
ρεται, ανάλογα μέ τίς αλλαγές. 

ΠΡΩ. Σωστά είναι αότά. 
ΣΩ. Άλλα τί συμβαίνει, δταν βρίσκεται ανάμεσα σ* 

αυτά ; 
ΠΡΩ. Πώς ανάμεσα : 
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ΣΩ. Διά μεν τό πάθος άλγη, μεμνήται δε τών ήδέανν 
<ών>}-ενομένων παύοιτ' άν τής άλγηδόνος, πληρώται δέ μήπω-

36a τ ί τότε ; Φώμεν ή μή φώμεν αυτόν έν μέσφ τών παθημάτων 
είναι ; 

ΠΡΩ. Φώμεν μέν ούν. 
ΣΩ. Πότερον άλγοΰνθ' δλως ή χαίροντα ; 
ΠΡΩ. Μά Δι', αλλά διπλή τινί λύπη λνπούμενον, κατά 

μέν το σώμα εν τώ παθήιχατι. κατά δέ τήν ψνχήν προσδοκίας 
τινί πόθφ. 

ΣΩ. Πώς, ώ Πρώταρχε, τό διπλούν τής λύπης είπες ; 
Άρ' ούκ έστι μέν δτε τις ημών κινούμενος έν έλπίδι φανερή. 

b τοΰ πληρωθήσεσθαι καθέστηκε, τότε δέ τουναντίον άνελπί-
στως έχει ; 

ΠΡΩ. Καί μόλα γε. 
ΣΩ. Μών ούν ουχί έλπίζων μέν πληρωθήσεσθαι τφ 

μεμνήσθαι δοκεϊ σοι χαίρειν, άμα δέ κενούμενος έν τούτοις 
τοις χρόνοις άλγεϊν ; 

ΠΡΩ. Ανάγκη. 
ΣΩ. Τότε αρ' άνθρωπος καί τάλλα ζφα λνηεΐταίτε atta 

καί χαίρει. 
ΠΡΩ. Κινδυνεύει. 
ΣΩ. Τί δ' δταν άνελπίστως έχη κενούμενος τεύξεσθαι 

πληρώσεως ; ΤΑρ' ού τότε τό διπλούν γίγνοιτ' άν περί τάς 
λύπος πάθος, δ σύ νυνδή κατώών ώήθης απλώς είναι δι-

c πλουν ; 
ΠΡΩ. 'Αληθέστατα, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ταύτη δή τή σκέψει τούτων τών παθημάτων τόδε 

χρησώμεθα. 
ΠΡΩ. Τό ποίον; 
ΣΩ. Πότερον άληθεϊς ταύτας τάς λύπας τε καί ήδονάς 

ή ψενδεϊς είναι λέξομεν ; "Ητάςμέντινας αληθείς, τάςο' ού ; 
ΠΡΩ. Πώς δ', ώ Σώκραρες, άν εϊεν ψευδΐϊς ήδοναί ή 

λΰπαι ; 
ΣΩ. Πώς δέ, ώ Πρώταρχε, φόβοι άν αληθείς ή ψευδείς, 

ή προσδοκίαι αληθείς ή μή, ή δόξαι αληθείς ή ψευδείς ; 
d ΠΡΩ. Δόξας μεν έγωγ' άν που συγχωροίην, τά δ' Ετερα 

ταϋτ' ούκ άν. 
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Σ Ω . Γιά δ, τι δοκιμάζει πονά, θυμάται δμως τά ευχά
ριστα, πού θά τοϋ σταματούσαν τόν πόνο, άν συμβαΐναν, 
δμως ακόμη δέ γεμίζει* τί συμβαίνει τότες ; νά παραδεχθούμε 
ή δχι δτι αυτός βρίσκεται ανάμεσα στίς δύο καταστάσεις ; 36a 

Π Ρ Ω . Νά τό παραδεχθούμε βέβαια. 
Σ Ω . Πονώντας συνολικά ή χαίροντας ; 
ΠΡΩ. Άλλα, μά τό Δία, λυπάται μια διπλή λύπη* 

στό σώμα, καθώς εΐναι μέσα σ' αυτή τήν κατάσταση, στ-όν 
ψυχή άπό τόν πόθο κάποιας προσμονής. 

Σ Ω . Πώς εννοούσες, Πρώταρχε, αυτή τή διττή λύπη ; 
Μήπως δέ συμβαίνει κάποτε κάποιος άπό μας νά άδειάζη 
καί νά βρίσκεται σέ μιά κατάσταση φανερής ελπίδας δτι θά b 
γέμιση, κι άλλοτε πάλι, αντίθετα, νά μήν έχη καμιάν ελπίδα ; 

Π Ρ Ω . Ασφαλώς. 
ΣΩ. Δέν νομίζεις, λοιπόν, δτι χαίρεται μέ τήν ελπίδα 

πώς θά γέμιση, καθώς τό φέρνει αυτό στή θύμηση του, ένώ 
σύγχρονα τόν καιρό εκείνο πονά, καθώς αδειάζει ; 

ΠΡΩ. Αναγκαστικά. 

Σ Ω . Συνεπώς, τότε Ó άνθρωπος καί τ ' άλλα ζώα λυ
πούνται καί σύγχρονα χαίρονται. 

Π Ρ Ω . Έ τ σ ι φαίνεται. 
ΣΩ. Τί όμως συμβαίνει δταν, τή στιγμή -πού αδειά

ζει, δέν έχη καμιά ελπίδα νά πετύχη τό γέμισμα ; άραγε δέ 
θά δημιουργόταν τότε τό διπλό αίσθημα τής λύπης, αυτό 
πού έσύ τό πρόσεξες τώρα δά καί σκέφθηκες άπλα πώς είναι ο 
διπλό Ρ · ) ; 

Π Ρ Ω . 'Απολύτως αληθινό, Σωκράτη. 
ΣΩ. Ά ς χρησιμοποιήσουμε, λοιπόν, τήν εξέταση αυτών 

τών καταστάσεων σ' αυτό έδώ. 
ΠΡΩ. Σέ ποιο ; 
Σ Ω . Θά ποΰμε δτι αυτές οί λύπες καί ηδονές είναι αλη

θινές ή δτι είναι ψεύτικες ; ή δτι μερικές είναι αληθινές καί 
μερικές ψεύτικες ; 

ΠΡΩ. Πώς θά μποροΰσαν νά υπάρχουν, Σωκράτη. 
ψεύτικες ηδονές ή λύπες ; 

Σ Ω . Άλλα πώς θά μποροΰσαν, Πρώταρχε, φόβοι αλη
θινοί ή ψεύτικοι ή προσδοκίες αληθινές ή δχι ή γνώμες αλη
θινές ή ψεύτικες ; 

Π Ρ Ω . Γιά τίς γνώμες θά μπορούσα, νομίζω, νά συμ- d 
φωνήσω, δμως γι ' αυτά τά άλλα δχι. 
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ΣΩ. Πώςφής ; Λόγον μέντοι τινά κινδννεύομεν ού πάνυ 
σμικρόν έπεγείρειν. 

ΠΡΩ. Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Άλλ' ει προς τά παρεληλ.υθότα, ώ παϊ 'κείνου 
τάνδρός, προσήκοντα, τούτο σκεπτέον. 

ΠΡΩ. "Ισως τοΰτό γε. 

ΣΩ. Χαίρειν τοίνυν δεϊλέγειντοϊς άλλοις μήκεσιν ή καί 
ότφοΰν τών παρά τό προσήκον λεγομένων. 

ΠΡΩ. 'Ορθώς. 

θ ΣΩ. Λέγε δή μοι· θαΰμα γάρ μέ γε έχει 6ιά τέλονς άεί 
περί τά αυτά ä νυνδή προυθέμεθα άπαρήματα. Πώς δή φής ; 
Ψευδείς, αϊ δ' άληθεϊς ούκ είσίν ήδοναί ; 

ΠΡΩ. Πώς γάρ άν ; 

ΣΩ. Ούτε δή δναρ οϋθ' ύπαρ, ώς φής, [έστιν] ούτ' έν 
μανίαις ούτ' έν παραφροσύναις ουδείς έσθ' δστις ποτέ δοκεϊ 
μέν χαίρειν, χαίρει δέ ουδαμώς, ούδ* αύ δοκεϊ μέν λυπεϊσθαι, 
λνπεϊται δ' ού. 

ΠΡΩ. Πάνθ' ούτω ταϋτα, ώ Σώκρατες, έχειν πάντες 
ύπειλήφαμεν. 

ΣΩ. ΤΑρ' ούν ορθώς ; Ή σκεπτέον εϊτ' ορθώς εϊτε μή 
ταϋτα λέγεται ; 

ΠΡΩ. Σκεπτέον, ώς γ' έγώ φαίην άν. 

37& ΣΩ. Δ ιορισώμεθα δή σαφέστερον ετι τό νυνδή λεγόμενον 
ηδονής τε πέρι καί δόξης. "Εστιν γάρ πού τι δοξάζειν 
ήμϊν ; 

ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ. Καί ήδεσθαι ; 

ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ. Καί μήν καί τό δοξαζόμενόν έστι τι ; 

ΠΡΩ. Πώς δ' ού; 

ΣΩ. Kai τό γε φ τό ήδόμενον ήδεται ; 

ΠΡΩ. Καί πάνυ γε. 

ΣΩ. Ούκοΰν τό δοξάζον, άντε ορθώς άντε μή ορθώς 
δοξάζη, τό γε δοξάζειν, δντως ουδέποτε άπόλλυσιν. 
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Σ Ω . Τί λές ; φοβούμαι πώς πρόκειται νά σηκώσουμε 
μιά συζήτηση καθόλου ασήμαντη. 

Π Ρ Ω . Σωστά τό λές. 
Σ Ω . Άλλα, ώ γιέ εκείνου τοΰ άνδρα, άν εΐναι ταιρια

στά μέ τήν προηγούμενη συζήτηση, αυτό πρέπει νά εξετά
σουμε. 

Π Ρ Ω . Ναί, αυτό βέβαια. 
Σ Ω . Πρέπει νά ποΰμε, λοιπόν, εχε γεια στίς άλλες ανα

πτύξεις καί σέ κάθε άλλη συζήτηση έξω άπό τό θέμα. 
Π Ρ Ω . Σωστά. 
Σ Ω . Απάντησε μου, λοιπόν. Γιατί πάντα μέ κατέχει & 

βαθιά έκπληξη γι* αότά τά ίδια προβλήματα, πού τώρα δά 
θέσαμε. Τί παραδέχεσαι ( M J ; Δέν υπάρχουν ηδονές ψεύτι
κες κι άλλες πάλι αληθινές ; 

Π Ρ Ω . Πώς θά μπορούσε ; 

Σ Ω . Δέν υπάρχει, λοιπόν, κανείς, δπως λές, πού στον 
βπνο ή στον ξύπνο, στή. μανία ή στην τρέλλα, νά φαντάζε
ται ποτέ πώς χαίρεται, κι δμως νά μή χαίρεται καθόλου, 
ούτε πάλι νά φαντάζεται πώς λυπάται, κι δμως νά μή λυπά
ται. 

Π Ρ Ω . Ό λ α αυτά, Σωκράτη, δλοι πιστεύουμε πώς 
έτσι εΐναι. 

Σ Ω . "Αραγε δμως σωστά ; ή πρέπει νά εξετάσουμε 
άν είναι σωστή ή δχι αύτη ή άποψη ; 

Π Ρ Ω . Πρέπει νά εξετάσουμε, θά έλεγα έγώ. 

Σ Ω . Ά ς καθορίσουμε, λοιπόν, ακόμη σαφέστερα αυτό 37a 
πού λέγαμε μόλις τώρα γιά τήν ηδονή καί γιά τή γνώμη. 
« Έ χ ω τή γνώμη» είναι, νομίζω, γιά μάς κάτι, 

Π Ρ Ω . Ναί. 
Σ Ω . Καί νιώθω ηδονή ; 
Π Ρ Ω . Ναί. 

Σ Ω . Καί έκεΐνο βέβαια, γιά τό όποϊο έχουμε γνώμη, 
είναι κάτι ; 

Π Ρ Ω . Πώς δ χ ι ; 
Σ Ω . Καί αυτό" πού δίνει τήν ηδονή σ* έκεΐνο πού νιώ

θει ηδονή ; 
Π Ρ Ω . Ασφαλώς. 
ΣΩ. Έκεΐνο, λοιπόν, πού έχει γνώμη, είτε σωστή είναι 

ή γνώμη του είτε Οχι σωστή, δέ χάνει βέβαια ποτέ τό «έχω, 
αληθινά, γνώμη». 
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b ΠΡΩ. Πώς γάρ άν ; 

ΣΩ. Ούκοΰν καί τό ήδόμενον, άντε ορθώς άντε μή ορθώς 

ήδηται, τό γε δντως ήδεσθαι δήλον ώς ουδέποτε άπολεΐ. 

ΠΡΩ. Nat, καί τοϋβ' ούτως έχει. 

ΣΩ. "Οτφ ποτέ ούν δή τρόπφ δόξα ψενίής\τε καί 

αληθής ήμϊν φιλεϊ γίγνεσθαι, τό δέ τής ηδονής μόνον αληθές, 

δοξάζειν δ' δντως καί χαίρειν αμφότερα ομοίως εϊληχεν 

«σκεπτέον». 

ΠΡΩ. Σκεπτέον. 

ΣΩ. Άρ' δτι δόξη μέν έπιγίγνεσθα^ψεϋδός τε\ καί 

αληθές, καί έγένετο ού μόνον δόξα Οιά ταϋτα άλλα καί ποια 

c τίς έκατέρα, σκεπτέον φής τοϋτ' είναι ; 

ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ. Προς δέ γε τούτοις, εί καί τό παράπαν ήμϊν τά μέν 

έστι ποί' άττα, ηδονή δέ καί λύπη μόχον άπερ εστί, ποιώ τινε 

δέ ού γίγνεσθον, καί ταϋθ' ήμϊν διομολογητέον. 

ΠΡΩ. Δήλον. 

ΣΩ. Άλλ' ουδέν τοντό γε χαλεπόν ίδεΐν, δτι καί ποιώ 

τινε' πάλαι γάρ εϊπομεν δτι μεγάλοι τε καί σμικραί \καί 

σφόδρα έκάτεραι γίγνονται, λνπαί τε καί ήδοναί. 

d ΠΡΩ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΣΩ. Άν δέ γε πονηρία τούτων, ώ Πρώταρχε, προσγί-

γνηταί τινι, πονηράν μέν φήσομεν ούτω γίγνεσθαι δόξαν, 

πονηράν σέ καί ήδονήν ; 

ΠΡΩ. Άλλα τί μήν, ώ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Τί Ô*, άν ός,θότης ή τουναντίον όρθόχητι τινί τού

των προσγίγνηται ; Μών ούκ όρθήν μέν δόξαν έροϋμεν, άν 

Ορθότητα ϊσχη, ταύτόν δέ ήδονήν ; 

ΠΡΩ. Άναγκαϊον. 

e ΣΩ. "Αν δέ γε άμαρτανόμενον τό δοξαζόμενον ή, τήν 

δόξαν τότε άμαρτάνονσάν γε ούκ όρθήν όμολογητέον ούδ' 

ορθώς δοξάζονσαν ; 

ΠΡΩ. Πώς γάρ άν ; 

ΦΙΛΗΒΟΣ 91 

Π Ρ Ω . Πώς θά τό έχανε; b 
Σ Ω . Κι εκείνο πού νιώθει, λοιπόν, ηδονή, είτε σωστά 

είτε δχι σωστά τή νιώθει, είναι φανερό πώς ποτέ δέ θά χάση 
τό «νιώθω, αληθινά, ηδονή». 

Π Ρ Ω . Ναί, κι αυτό έτσι εΐναι. 

Σ Ω . Μέποιότρόπο συμβαίνει νάΰπάρχησέμάςγνώμη 
ψεύτικη ( 8 1 ) καί αληθινή, ένώ ή ηδονή είναι μόνον αληθινή, 
άν καί τό «έχω γνώμη» καί «νιώθω ηδονή» λαχαίνη όμοια 
καί τά δύο νά είναι πραγματικά' αυτό πρέπει νά εξετάσουμε. 

Π Ρ Ω . Πρέπ-i νά τό εξετάσουμε. 
ΣΩ. Ά ρ α γ ε λές πώς πρέπει νά τό εξετάσουμε, γιατί 

στή γνώμη έρχονται νά προστεθοΰν τό ψέμα και ή αλήθεια, 
ώστε έξ αίτιας τους δημιουργείται δχι μόνο γνώμη, άλλα 
γνώμη μέ κάποια ποιότητα διαφορετική στή μιά καί στην ο 
άλλη περίπτωση ; 

ΠΡΩ. Ναί. 

Σ Ω . 'Εκτός άπ' αυτά, πρέπει έμεΐς νά συμφωνήσουμε 
καί σέ τοΰτο. "Αν γιά μας γενικά άπό τή μιά μεριά αότά 
έχουν κάποια ποιότητα, ένώ αντίθετα ή ηδονή καί ή λύπη 
5έν εΐναι παρά αυτό πού εΐναι, χωρίς νά δέχωνται κα»ιά ποιό
τητα. 

Π Ρ Ω . Φανερά. 
Σ Ω . 'Αλλά δέν είναι καθόλου δύσκολο νά δούμε 

αυτό, δτι δηλαδή έχουν κα! κάποια ποιότητα* γιατί είπα
με, πολύ πρωτύτερα, δτι καί αυτές καί έκεϊνες, καί οί λύπες 
δηλαδή καί οί ηδονές, γίνονται καί μικρές καί μεγάλες καί 
δυνατές. 

Π Ρ Ω . Απολύτως σωστά. d 
ΣΩ. Κι άν πάλι, Πρώταρχε, έρθη σέ κάποιο άπ' αυτά 

καί προστεθή κακότητα, θά δεχθούμε δτι έτσι γίνεται ή γνώ
μη κακή καί κακή καί ή ηδονή ; 

ΠΡΩ. Αναντίρρητα, Σωκράτη. 
ΣΩ. Καί τί άν σέ κάποιο ά π ' αότά έρθη καί προστεθή 

τό σωστό ή τό αντίθετο τοΰ σωστοΰ ; Δέ θά τήν ονομάσουμε 
σωστή γνώμη, άν κατέχη τό σωστό, καί τό ίδιο γιά τήν ηδονή : 

ΠΡΩ. 'Αναγκαστικά. 
Σ Ω . Ά ν δμως εΐναι σφαλερό αότό πού νομίζουμε, δέν e 

πρέπει νά παραδεχθοΰμε δτι ή γνώμη, πού είναι σφαλερή 
τότε, δέν είναι σωστή καί δέν κρίνει σωστά ; 

ΠΡΩ. Βέβαια. 
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ΣΩ. Τί δ', άν αύ λνπην ή τ»>α ήδονήν περί τό εφ' φ 
λυπεΐται ή τουναντίον άμαρτάνονσαν εφορώμεν, όρθήν ή 
χρηστήν ή τι τών καλών ονομάτων αύτη προσθήσομεν ; 

ΠΡΩ. Άλλ' ούχ οίον τε, εϊπερ άμαρτήσεταί γε ηδονή. 

ΣΩ. Καί μήν έοικέν γε ηδονή πολλάκις ού μετά δόξης 
ορθής αλλά μετά ψεύδονς ήμϊν γίγνεσθαι. 

ΠΡΩ. Πώς γάρ ού ; Καί τήν μέν δόξαν γε, ώ Σώκρα-
38& τες, έν τω τοιούτφ καί τότε λέγομεν ψενδή, τήν Ô' ήδονήν 

αυτήν ουδείς άν ποτέ προσείποι ψενδή. 
ΣΩ. Άλλα προθύμως άμύνεις τφ τής ηδονής, ώ Πρώ

ταρχε, λόγω τά νϋν. 
ΠΡΩ. Ουδέν ys, άλλ' άπερ ακούω λέγω. 
ΣΩ. Διαφέρει δ' ήμϊν ουδέν, ώ εταίρε, ή μετά δόξης τε 

ορθής καί μετ' επιστήμης ηδονή τής μετά τοΰ ψεύδους καί 
άγνοιας πολλάκις έκάστοις ημών έγγιγνομένης ; 

b ΠΡΩ. Εικός γοϋν μή σμικρόν διαφέρειν. 

ΣΩ. Τής δή διαφοράς αύτοϊν επί θεωρίαν έλθωμεν. 
ΠΡΩ. Άγ' δπη σοι φαίνεται. 
ΣΩ. Τηδε δή άγω. 
ΠΡΩ. Πη ; 

ΣΩ. Δόξα, φαμέν, ήμϊν έστι μεν ψευδής, έστι δέ καί 
αληθής ; 

ΠΡΩ. "Εστιν. 

ΣΩ. "Επεται μήν ταύταις, δ νυνδή ελέγομεν, ηδονή κα\ 
λύπη πολλάκις, άληθεΐ καί ψευδεϊ δόξη λέγω. 

ΠΡΩ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ούκοΰν έκ μνήμης τε καί αισθήσεως δόξα ήμϊν και 
τό διαδοξάζειν έγχειρεϊν γίγνεθ' εκάστοτε ; 

C ΠΡΩ. Καί μόλα. 

ΣΩ. ΎΔο'ούν ημάς ώδε περί ταϋτα άναγκαϊον ήγούμεθ' 
ϊσχην ; 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. Πολλάκις Ίδόντι τινί πόρρωθεν μή πάνυ σαφώς τά 
καθορώμενα αυμβαίνειν βούλεσθαι κρίνενν φαίης άν ταϋθ' 
άπερ δρα ; 
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ΣΩ. Καί άν πάλι παρατηρήσουμε δτι ή λύπη ή κάποια 
ηδονή κάνει σφάλμα σχετικά μ' αυτό, γιά τό οποίο λυπάται, 
ή τό αντίθετο, θά προσθέσουμε σ' αυτή τό σωστή ή καλή ή 
κάποιο άπό τά καλά ονόματα ; 

ΠΡΩ. Δέν είναι δυνατό, άν βέβαια ή ηδονή σφάλλη. 
ΣΩ. Κι αληθινά φαίνεται δτι πολλές φορές ή ηδονή έρ

χεται σέ μάς βχι μαζί μέ τή σωστή γνώμη, άλλα μέ τό ψέμα. 
ΠΡΩ. Πώς δχι ; Καί τή γνώμη βέβαια, Σωκράτη, τή 

λέμε τότε, σ' αυτή τήν περίπτωση, ψεύτικη, δμως τήν ηδονή 38α 
τήν ίδια κανείς δέ θά μπορούσε νά τήν ονομάση ποτέ ψεύτικη. 

Σ Ω . Άλλα πρόθυμα υπερασπίζεσαι, Πρώταρχε, τώρα 
τήν άποψη της ηδονής. 

ΠΡΩ. Καθόλου' λέγω μονάχα έκεϊνα πού ακούω ( 8 2 ) . 
Σ Ω . Καί δέν υπάρχει, φίλε μου, γιά μάς καμιά διαφορά 

ανάμεσα στην ηδονή πού συνδέεται μέ τή σωστή γνώμη καί 
τή γνώση καί σ' αυτή πού δημιουργείται πολλές φορές μέσα 
στον καθένα μας μαζί μέ τό ψέμα καί τήν άγνοια ; 

Π Ρ Ω . Είναι βέβαια πιθανό πώς ή διαφορά τους δέν b 
είναι μικρή. 

ΣΩ. Ά ς προχωρήσουμε, λοιπόν, στή θεώρηση τής 
διαφοράς αυτών τών δύο. 

ΠΡΩ. Πάρε δποιο δρόμο σου φαίνεται καλός. 
ΣΩ. Αυτόν έδώ παίρνω. 
Π Ρ Ω . Ποιόν ; 
ΣΩ. 'Τπάρχει, λέμε, σέ μάς γνώμη ψεύτικη, δπως υπάρ

χει καί αληθινή ; 
Π Ρ Ω . 'Τπάρχει. 
Σ Ω . Καί αυτές πολλές φορές τίς ακολουθεί αυτό πού 

τώρα δά λέγαμε, ηδονή καί λύπη, εννοώ τήν αληθινή καί 
ψεύτικη γνώμη. 

Π Ρ Ω . Βέβαια. 
Σ Ω . Καί δέ δημιουργείται σέ μας τήν κάθε φορά ή 

γνώμη καί ή προσπάθεια νά σχηματίζουμε μελετημένη 
γνώμη άπό τή μνήμη καί άπό τήν αίσθηση ; 

Π Ρ Ω . Ασφαλώς. e 
Σ Ω . Μήπως, λοιπόν, δέν νομίζουμε δτι ή σχέση μας 

πρόί αυτά είναι αναγκαστικά τέτοια ; 
Π Ρ Ω . Τί λογής; 
ΣΩ.. Πολλές φορές συμβαίνει νά μή βλέπη κανείς άπό 

μαχοιά καθαρά δσα παρατηρεί* θά έλεγες δτι αυτός θέλει νά 
δια.ίρίνη αυτά πού βλέπει ; 
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ΠΡΩ. Φαίψ άν. 
ΣΩ. Ούκοΰν τό μετά τοΰτο αυτός αυτόν ούτος άνέροιτ* 

άν ώδε ; 
ΠΡΩ. Πώς ; 
ΣΩ. Τίποτ' άρ' έστι το παρά τήν πέτραν τοΰθ' έστάναι 

d φανταζόμενον ύπό τινι δένδρφ ; Ταΰτ' είπεϊν άν τις προς 
εαυτόν δοκεϊ σοι, τοιαΰτ' άττα κατιδών φαντασθέντα αύτφ 
ποτέ ; 

ΠΡΩ. Τίμήν; 
ΣΩ. Άρ' ούν μετά ταϋτα ό τοιούτος ώς άποκρινόμενος 

άν προς αυτόν εϊποι τοΰτο, ώς έστιν άνθρωπος, επιτυχώς 
ειπών ; 

ΠΡΩ. Καί πάνυ γε. 
ΣΩ. Καί παρενεχθείς γ' αύ τάχ' αν ως έστι τινών 

ποιμένων έργον τό καθορώμενον άγαλμα προαζίποι. 
ΠΡΩ. Μόλα γε. 

e ΣΩ. Καν μέν τίς γ' αύτφ παρή, τά τε προς αυτόν 
ρηθέντα έντείνας είς φο/νήν προς τόν παρόντα αυτά ταΰτ' άν 
πάλιν φθέγξαιτο, καί λόγος δή γέγονεν ούτως δ τότε δόξαν 
έκαλοϋμεν ; 

ΠΡΩ. Τίμήν; 
ΣΩ. ΛΛν δ' άρα μόνος ή τοΰτο τούτον προς αυτόν δια

νοούμενος, ενίοτε καί πλείω χρόνον έχων έν αύτφ πορεύεται. 
ΠΡΩ. Πάνν μέν ούν. 
ΣΩ. Τί ούν ; *Αρα σοι φαίνεται τό περί τούτων δπερ 

έμοί ; 
ΠΡΩ. Τό ποίον ; 
ΣΩ. Δοκεϊ μοι τότεήμών ή ψυχή βιβλίφτινί προσεοι-

κέναι. 
ΠΡΩ. Πώς ; 

39a ΣΩ. ·Η μνήμη ταις αίσθήσεσι συμπίπτουσα είς ταύτόν 
κάκεϊνα à περί ταΰτ' έστι τά παθήματα φαίνονται μοι 
σχεδόν οίον γράφει ημών εν ταϊς φυχαϊς τότε λόγους· καί 
δταν μεν αληθή γράφη τούτο τό πάθημα, δόξα τε αληθής 
καί λόγοι άπ' αύτοΰ συμβαίνονσιν άληθΐϊς έν ήμϊν γιγνό-
μενοι ' ψευδή δ' δταν ό τοιούτος παρ' ήμϊν γραμματεύς 
γράψη, τάναντία τοις άληθέσιν απέβη. 
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ΠΡΩ. Θά τό έ'λεγα. 
ΣΩ. Στή συνέχεια, λοιπόν, δε θά έθετε αυτός στον ίδιο 

τόν εαυτό του τήν έξης ερώτηση ; 
ΠΡΩ. Ποια ; 
ΣΩ. Τί είναι τάχα εκείνο έκεΐ δίπλα στό βράχο, πού 

φαίνεται νά στέκεται κάτω άπό ένα δέντρο ; Δέν νομίζεις δτι d 
έτσι θά άναρωτηθή μέσα του κάποιος, άν δή κάποτε κάποια 
τέτοια εικόνα ; 

ΠΡΩ. Αναμφίβολα. 
Σ Ω . Ά ρ α γ ε θά ήταν ακριβής ή απάντηση πού θά έδινε 

ύστερα ένας τέτοιος άνθρωπος στον εαυτό του, λέγοντας : 
Είναι άνθρωπος ; 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 
ΣΩ. Ό μ ω ς θά μπορούσε ίσως νά ξεγελασθή πώς τάχα 

αυτό πού βλέπει είναι έ'ργο τίποτε τσοπάνηδων καί νά τό όνο-
μάση άγαλμα. 

Π Ρ Ω . Βέβαια. 

ΣΩ. Καί άν ύπάρχη δίπλα του κάποιος άλλος καί ό άν- e 
θρωπός μας ύψωση τή φωνή του καί πή προς τό διπλανό του 
αυτά τά ίδια πού εΐχε μέσα του, αυτό πού ονομάζαμε τότε 
γνώμη γίνεται έτσι λόγος ; 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 

Σ Ω . Ό μ ω ς άν εΐναι μοναχός του, συνεχίζει τό δρόμο 
του καί συλλογιέται τό ίδιο πράμα έχοντας το μέσα του γιά 
ώρα καί ώρα C 3 ) . 

Π Ρ Ω . Σίγουρα. 
ΣΩ. Τί λοιπόν ; Βλέπεις άραγε τό ίδιο μέ μένα σ' αότή 

τήν περίπτωση ; 
Π Ρ Ω . Ποιο ; 
ΣΩ. Μοΰ φαίνεται πώς ή ψυχή μας τότε μοιάζει μ' ένα 

βιβλίο. 
Π Ρ Ω . Π ώ ς ; 

ΣΩ. Καθώς ή μνήμη συμπίπτει μέ τις αισθήσεις στό 39a 
ίδιο σημείο, καί εκείνα πού σχετίζονται μέ τίς καταστά
σεις αυτές μοΰ φαίνονται τότε σαν νά γράφουν σχεδόν στις 
ψυχές μας μέσα λόγους* καί δταν αυτή ή κατάσταση γράψη 
αληθινά, συμβαίνει νά δημιουργηθοΰν ά π ' αυτό μέσα μας καί 
αληθινή γνώμη καί λόγοι αληθινοί* δταν δμως ό τέτοιας λογής 
γραμματέας μας γράψη ψεύτικα, τά αποτελέσματα εΐναι αντί
θετα στην αλήθεια ( Μ ) . 
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b ΠΡΩ. Πάνν μεν ούν δοκεϊ μοι, καί αποδέχομαι τά 
ρηθέντα ούτως. 

ΣΩ. Άποδέχον δή καί έτερον δημιουργον ημών εν ταϊς 
ψυχαις εν τφ τότε χρόνω γιγνόμενον. 

ΠΡΩ. Τίνα; 

ΣΩ. Ζωγράφον, δς μετά τόν γραμματιστήν τών L·γo-
μένων εικόνας έν τή ψυχή τούτων γράφει. 

ΠΡΩ. Πώς δή τούτον αύ καί πότε λέγομεν ; 

ΣΩ. "Οταν άπ' οφεως ή τίνος άλλης αίσθήσεως τά τότε 
δοξαζόμενα καί λεγόμενα άπαγαγών τιςτάςτών δοξασθέντων 

C καί λεχθέντων εικόνας εν αύτφ όρζί πως. *Η τοΰτο ούκ έστι 
γιγνόμενον παρ' ήμϊν ; 

ΠΡΩ. Σφόδρα μέν ούν. 

ΣΩ. Ούκοΰν αϊ μέν τών αληθών δοξών καί λόγων εικό
νες αληθείς, αϊ δε τών ψευδών ψευδείς ; 

ΠΡΩ. Παντάπασιν. 

ΣΩ. Ei δή ταΰτ' ορθώς ειρήκαμεν, έτι καί τόδε έπί 
τούτοις σκεψώμεθα. 

ΠΡΩ. Τό ποιον ; 

ΣΩ. Ει περί μέν τών δντο/ν καί τών γεγονότων ταϋτα 
ήμϊν ούτω πάσχειν άναγκαϊον, περί δέ τών μελλόντων ού; 

ΠΡΩ. Περί απάντων μέν ούν τών χρόνων ωσαύτως. 

d ΣΩ. Ούκοΰν αΐγε δια τής ψυχής αυτής ήδοναί καίλϋπαι 
ελέχθησαν έν τοις πρόσθεν ώς προ τών δια τοϋ σώματος 
ηδονών καί λυπών προγίγνοιντ' άν, ώσθ' ήμϊν συμβαίνει τό 
προχαίρειν τε καί προλυπεϊσθαι περί τόν μέλλοντα χρόνον 
είναι γιγνόμενον ; 

ΠΡΩ. Αληθέστατα. 

ΣΩ. Πότερον ούν τά γράμματα τε καί ζωγραφήματα, 
δ σμικρφ πρότερον έτίθεμεν έν ήμϊν γίγνεσθαι, περί μέν τόν 

e γεγονότα καί τόν παρόντα χρόνον εστίν, περί δέ τόν μέλ?&ντα 
ούκ έστιν ; 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. "Άρα σφόδρα λέγεις, δτι πάντ έστι ταϋτα ελπίδες 
είς τόν έπειτα χρόνον ούααι, ήμεΐς δ' αύ δια παντός τον 
βίου άεί γέμομεν ελπίδων ; 
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ΠΡΩ. Είμαι τελείως σύμφωνος καί παραδέχομαι τόν b 
τρόπο πού τά είπες. 

ΣΩ. Παραδέξου, λοιπόν, πώς τή στιγμή εκείνη δημιουρ
γείται στις ψυχές μας καί ένας άλλος τεχνίτης. 

ΠΡΩ. Ποιος; 
Σ Ω . Ό ζωγράφος, ό οποίος ύστερα άπό τό γραμματικό 

^ζωγραφίζει στην ψυχή τΙς εικόνες αυτών πού έχουν εΐπωθή. 
Π Ρ Ω . Πώς καί πότε πάλι λέμε δτι τά κάνει αυτός ; 

Σ Ω . Ό τ α ν κάποιος άπομακρύνη άπό την 6ψη ή κάποιαν 
άλλη αίσθηση εκείνα πού ήταν τό αντικείμενο τής γνώμης ή 
τοϋ λόγου καί βλέπη μέ κάποιο τρόπο μέσα του είκόνες δσων 
•σχηματίσθηκε ή γνώμη ή τίπώθηκαν. "Η δέ συμβαίνει τοΰτο ο 
•σέ μας ; 

Π Ρ Ω . Μέ τό παραπάνω. 
ΣΩ. Εΐναι λοιπόν οί είκόνες τών αληθινών λόγων καί 

γνωμών αληθινές και τών ψεύτικων ψεύτικες. 
ΠΡΩ. Απολύτως. 
ΣΩ. Ά ν αυτά βέβαια τά έχουμε πη σωστά, άς έξετά-

•σο ιε ακόμη κοντά σ' αυτά και τούτο. 
Κ Ρ Ώ . Ποιο ; 
" Ω . Ά ν εΐναι αναγκαίο νά δοκιμάζουμε εμείς αυτά έτσι 

•γιά τά τωρινά καί γιά τά περασμένα, δχι δμως καί γιά τά 
μελλοντικά ; 

. ΠΡΩ. Γιά δλους συνολικά τους χρόνους δμοια. 

ΣΩ. Ειπώθηκε, λοιπόν, στην προηγούμενη συζήτη- d 
-ση (8 6) δτι οί ηδονές καί οί λύπες πού έρχονται άπό μόνη τήν 
•ψυχή,θά μποροΰσαν νά δημιουργηθούν πρίν άπό τίς ηδονές καί 
τίς λύπες πού έρχονται άπό τό σώμα, ώστε συμβαίνει σέ μας 
να. δημιουργηται ή προκαταβολική σχετικά μέ τό μελλοντικό 
χρόνο χαρά καί λύπη ; 

ΠΡΩ. Απολύτως σωστά. 

Σ ω . Τά γράμματα λοιπόν καί οί ζωγραφιές, πού λίγο 
•πρωτύτερα δεχόμασταν δτι δημιουργούνται μέσα μας, υπάρ
ξουν γιά τόν περασμένο καί γιά τόν τωρινό χρόνο, δέν δπάρ- β 
χουν δμως γιά τό μελλοντικό ; 

ΠΡΩ. Μέ τό παραπάνω. 
ΣΩ. "Apaye λές «μέ τό παραπάνω», γιατί δλα αυτά 

εΐναι ελπίδες πού υπάρχουν γιά τό χρόνο πού θάρθη κι έμεΐς 
πάλι σ' ολόκληρη τή ζωή μας είμαστε αδιάκοπα γεμάτοι ελ
πίδες ; 
Πλάτωνος, Φίληβος 1 
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ΠΡΩ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΣΩ. Άγε δή, προς τοϊς νϋν εϊρημένοις καί τόδε άπό-
κριναι. 

ΠΡΩ. Τό ποίον ; 

ΣΩ. Δίκαιος άνήρ καί ευσεβής καί αγαθός πάντως άρ*" 
ού θεοφιλής έστιν ; 

ΠΡΩ. Τί μήν ; 

ΣΩ. Τί δέ ; Άδικος τε καί παντάπασι κακός άρ' air 
40Ά τουναντίον εκείνφ ; 

ΠΡΩ. Πώς δ' ον ; 

ΣΩ. Πολλών μήν ελπίδων, ώς ελέγομεν άρτι, πας 
άνθρωπος γέμει; 

ΠΡΩ. Τίδ'ού; 

ΣΩ. Λόγοι μήν είσιν εν εκάστοις ημών, ας ελπίδας 
όνομόζομεν ; 

ΠΡΩ. Nat. 

ΣΩ. Καί δή καί τά φαντάσματα έζατγραφημένα' καν 
τις όρφ πολλάκις έαντφ χρυσόν γιγνόμενον άψθονον και έπ'' 
αύτφ πολλάς ήδονάς· καί δή καί ένεζωγραψημένον αυτόν 
έφ' έαντφ χαίροντα σφόδρα καθαρά. 

b ΠΡΩ. 'Τί δ' ού ; 

ΣΩ. Τούτων ούν πότερα φώμεν τοις μέν άγαθοϊς ώς τα* 
πολύ τά γεγραμμένα παρατίθεσθαι αληθή διά τό θεοφιλείς 
είναι, τοις δέ κακοϊς ώς αύ<τό> πολύ τουναντίον, ή μή φώμεν;: 

ΠΡΩ. Καί μόλα φατέον. 

ΣΩ. Ούκοΰν καί τοϊς κακοϊς ήδοναί γε ουδέν ήττον 
πάρειαιν εζωγραφημέναι, ψενδεϊς Ôè αύταί πον. 

ΠΡΩ. Τί μήν ; 
e ΣΩ. Ψενδέσιν άρα ήδοναϊς τά πολλά οι πονηροί χαί-

ρονσιν, οί δ' αγαθοί τών ανθρώπων άληθέσιν. 

ΠΡΩ. 'Αναγκαιότατα λέγεις. 
ΣΩ. Είσιν δή κατά τους νϋν λόγονς ψενδεϊς έν ταϊς τά» 

ανθρώπων ψυχαϊς ήδοναί, μεμιμημέναι μέντοι τάς αληθείς 
έπί τά γελοιότερα, καί λϋπαι δέ ωσαύτως. 

ΠΡΩ. Είσίν. 
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Π Ρ Ω . Απολύτως. 
ΣΩ. *Εμπρός, λοιπόν, έκτος άπ' δσα είπαμε απάντησε 

καί σέ τοΰτο. 
Π Ρ Ω . Σέ ποιο ; 
ΣΩ. "Ενας άνθρωπος δίκαιος καί ευσεβής καί καλός γε

νικά δέν είναι αγαπητός στους θεούς ; 
ΠΡΩ. 'Αναντίρρητα. 
ΣΩ. Ό μ ω ς Ινας άδικος καί απολύτως κακός δέν 

εΐναι τό αντίθετο μ* έκεΐνο ; 40a 
Π Ρ Ω . Πώς δχι ; 
Σ Ω . Κάθε άνθρωπος βέβαια, δπως λέγαμε τώρα δά, 

εΐναι γεμάτος άπό πολλές ελπίδες ; 
Π Ρ Ω . Γιατί δχι ; 
ΣΩ. Υπάρχουν βέβαια μέσα στον καθένα μας λόγοι πού 

τους ονομάζουμε ελπίδες ; 
Π Ρ Ω . Ναί. 
ΣΩ. Καί μάλιστα οί ζωγραφισμένες παραστάσεις* καί 

βλέπει κανείς πολλές φορές πώς αποκτούμε άφθονο χρυσάφι 
κα ;ζ;*ζί μ' αυτό πολλές ηδονές' μάλιστα βλέπει ζωγραφισμέ
νο μέ>α καί τόν ίδιο πλημμυρισμένο άπό χαρά γιά τόν εαυτό 
το* 

ΠΡΩ. Πώς δχι ; b 
ΣΩ. Νά ποΰμε, λοιπόν, ότι τίς περισσότερες φορές οί 

ζωγραφιές πού προσφέρονται στους καλούς είναι άλιηθινές, 
γιατί τους άγαποΰν οί θεοί, ένώ στους κακούς δτι εΐναι πάλι 
τις περισσότερες φορές τό αντίθετο, ή νά μήν τό ποΰμε ( Μ ) ; 

Π Ρ Ω . Ασφαλώς πρέπει νά τό ποΰμε. 
ΣΩ. 'Ηδονές, λοιπόν, υπάρχουν στον ίδιο βαθμό ζωγρα

φισμένες καί στους κακούς, δμως αυτές είναι, νομίζω, ψεύ
τικες. 

Π Ρ Ω . Αναντίρρητα. 
ΣΩ. Οί κακοί, συνεπώς, χαίρουν τίς πιό πολλές φορές G 

μέ ψεύτικες ηδονές, δμως δσοι άνθρωποι είναι καλοί μέ αλη
θινές. 

ΠΡΩ. 'Απολύτως αναγκαία είναι ή άποψη σου. 
ΣΩ. Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν άποψη αυτή υπάρχουν βέ-

ßata στις ψυχές τών ανθρώπων ψεύτικες ηδονές, πού μιμούν
ται δμως τίς αληθινές σά γελοιογραφίες τους* τό ίδιο καί λύ-
πεc. 

ΠΡΩ. 'Τπάρχουν. 
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ΣΩ. Ούκοΰν ήν δοξάζειν μέν δντως άεί τφ τό παράπαν 
δοξάζοντι, μή έπ' ούσι δέ μηδ' έπί γεγονόσι μηδέ έπ' 
έαομένοις ενίοτε. 

ΠΡΩ. Πάνυ γε. 

d ΣΩ. Καί ταΰτά γε ήν οϊμαι τά άπεργαζόμενα δόξαν 

ψενδή τότε καί τό ψευδώς δοξάζειν. rH γάο ; 

ΠΡΩ. Ναί. 
ΣΩ. Τί ούν ; Ούκ άνταποδοτέον ταϊς λύπαις τε καί 

ήδοναϊς τήν τούτων άντίστροφον εξιν έν έκείνοις ; 
ΠΡΩ. Πώς; 

ΣΩ. Ώς ήν μέν χαίρειν δντως άεί τώ τό παράπαν όπωσ-
οΰν και εική χαίροντι, μή μέντοι έπί τοις ούσι μηδ' επί 
τοις γεγονόσιν ενίοτε, πολλάκις δέ καί ίσως πλειατάκις επί 
τοις μηδέ μέλλουσί ποτέ γενήσεσθαι. 

e ΠΡΩ. Kai ταΰθ' ούτως άναγκαϊον, ώ Σώκρατες, έχειν. 

ΣΩ. Ούκοΰν ό αυτός λόγος άν εϊη περί φόβων τε καί 
θνμών καί πάντων τών τοιούτων, ώς έστι καί ψευδή πάντα 
τά τοιαύτα ενίοτε ; 

ΠΡΩ. Πάνυ' μέν ούν. 

ΣΩ. Τί δέ ; Πονηράς δόξας κάχρήστους άλλοις ή 
ψευδείς γιγνομένας εχομεν είπεϊν ; 

ΠΡΩ. Ούκ άλλως. 

ΣΩ. Ούδ' ήδονάς γ' οϊμαι κατανοΰμεν ώ: άλλον τινά 
τρόπον είσιν πονηροί πλην τώ ψευδείς εΐναι. 

41&. ΠΡΩ. Πάνν μέν ούν τουναντίον, ώ Σώκρατες. εϊρηκας. 
Σχεδόν γάρ τφ ψεύδει μέν ού πάνν πονηρός άν τις λνπας 
τε καί ήδονάς θείη, μεγάλη δέ άλλη καί πολλή συμπίπτουσας 
πονηρία. 

ΣΩ. Τάς μέν τοίνυν πονηράς ήδοιά; και δια πονηρίαν 
ούσας τοιαύτας ολίγον ύστερον έοονμεν. άν έτι Οοκή νων 
τάς δέ ψενδεϊς κατ' άλλον τρόπον εν ήμϊν πολλάς καί πολ-

b λάκις ένούσας τε καί εγγιγνομένας λεκτέον. Τούτω γάρ 
ϊσως χρησόμεθα προς τάς κρίσεις. 

ΠΡΩ. Πώς γάο ούκ : εϊπεο γε είσιν. 
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ΣΩ. 'Εκείνος πού σχηματίζει γενικά μιά γνώμη παρα
δεχθήκαμε δτι πάντοτε έχει πραγματικά μιά γνώμη, δμως 
κάποτε γιά πράγματα πού ούτε υπάρχουν ούτε υπήρξαν ούτε 
θά υπάρξουν. 

ΠΡΩ. Βέβαια. 
ΣΩ. Καί αυτά ήταν, νομίζω, πού δημ'-ουργοΰσαν τότε d 

τήν ψεύτικη γνώμη καίτό σχηματίζω ψεύτικη γνώμη. Σύμ
φωνοι ; 

ΠΡΩ. Ναί. 
ΣΩ. Τί λοιπόν ; Δέν πρέπει νάάνταποδώσουμε στις λύ

πες καί στίς ηδονές τήν αντίστοιχη τουΰ διάθεση σ' εκείνα; 
ΠΡΩ. Πώς ; 
ΣΩ. Ό τ ι δηλαδή σ' εκείνον πού χαίρει γενικά, όσοδή-

δήποτε καί οπωσδήποτε, υπήρχε πάντα πραγματικά ή χα
ρά ( 8 ί ) , κάποτε δμως γιά πράματα πού δέν υπάρχουν οΰτε 
υπήρξαν, ίσως μάλιστα τις πιό πολλές φορές γιά πράματα 
πού ούτε πρόκειται ποτέ νά υπάρξουν. 

Π Ρ Ω . Κι αυτά, Σωκράτη, αναγκαστικά έτσι είναι. e 
ΣΩ. Τά ίδια, λοιπόν, θά μπορούσαμε νά πούμε καί γιά 

τους φόβους καί γιά τους θυμούί καί γιά Ολα τά Ομοια, δτι 
δηλαδή κάποτε εΐναι δλα τά παρόμοια ψεύτικα. 

ΠΡΩ. Ασφαλώς. 
ΣΩ. Τί λοιπόν ; Μπορούμε νά πούμε δτι οί γνώμες γί

νονται κακές καί άχρηστες (Β8 ) αλλιώς ή μόνον μέ τό νά γίνουν 
ψεύτικες ; 

ΠΡΩ. Δέν υπάρχει άλλος τρόπος. 
ΣΩ. Και γιά τις ηδονές, νομίζω, καταλαβαίνουμε OTL 

δέν υπάρχει άλλος τρόπος γιά νά εΐναι κακές, παρά μόνον άν 
ϊΐναι ψεύτ*κες. 

ΠΡΩ. Είπες, Σωκράτη, εντελώς τό αντίθετο. Γιατί 41a 
καθόλου δέ θά μπορούσε κανείς -zie κακές λύπες καί ηδονές 
νά τίς άποδώση στό ψέμα, άλλα στό δτι συνδυάζονται μέ 
κάποιαν άλλη κακότητα. 

ΣΩ. Γιά τίς κακές ηδονές, πού είναι τέτο'.ϊς έξ αίτιας 
κάποιας κακότητας, θά μιλήσουμε αργότερα (8 Β), άν οι δυό 
μας τό νομίζουμε σωστό ακόμη. "Ομως πρέπει νά μιλήσουμε 
μέ άλλο τρόπο γιά τίς ψεύτικες, πού υπάρχουν καί δημιουρ
γούνται μέσα μας πολλές καί πολλές φορές. Γιατί ίσως μας b 
χρειασθή αυτό γιά τήν κρίση μας. 

" ΠΡΩ. Πώς δχι ; άν βέβα-.α υπάρχουν. 
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ΣΩ. Άλλ', ώ Πρώταρχε, είσιν κατά γε τήν έμήν. 
Τούτο δέ τό δόγμα έως άν κέηται παρ' ήμϊν, αδύνατον 
ανέλεγκτοι· δήπου γίγνεσθαι. 

ΠΡΩ. Καλώς. 

ΣΩ. Περιιστώμεθα δή καθάπερ άθληταί προς τούτον αύ 
τόν λόγον. 

ΠΡΩ. "Ιωμεν. 

ΣΩ. Άλλα μήν εϊπομεν, ε'ίπερ μεμνήμεθα, ολίγον έν 
c τοις πρόσθεν, ώς δταν αϊ λεγόμενοι επιθνμίαι εν ήμϊν ώσι, 

δίχα άρα τότε τό σώμα καί χωρίς τής ψυχής τοϊς παθήμασι 
διείληπται. 

ΠΡΩ. Μεμνήμεθα καί προερρήθη ταϋτα. 

ΣΩ. Ούκοΰν τό μεν επιθυμούν ήν ή ψυχή τών τοϋ 
σώματος εναντίων έξεων, τό δε τήν άλγηδόνα ή τίνα δια 
πάθος ήδονήν τό σώμα ήν τό παρεχόμενον ; 

ΠΡΩ. "Ην γάρ ούν. 

ΣΩ. Συλλογίζου δή τό γιγνόμενον έν τούτοις. 

ΠΡΩ. Λέγε. 

d ΣΩ. Γίγνεται τοίνυν, οπόταν ή ταϋτα, άμα παρακεϊσθαι 
λύπας τε καί ήδονάς, -καί τούτων αισθήσεις άμα παρ' άλ-
λήλας εναντίων σύσών γίγνεσθαι, δ καί νυνδή έφάνη. 

ΠΡΩ. Φαίνεται γοϋν. 

ΣΩ. Ούκοΰν καί τόδε ειρηται καί συνωμολογημένον 
ήμϊν έμπροαθε κείται ; 

ΠΡΩ. Τό ποίον; 

ΣΩ. Ώς τό μάλλον τε καί ήττον άμφω τούτω δέχεσθον, 
λύπη τε καί ηδονή, καί δτι τών απείρων εΐτην. 

ΠΡΩ. ΕΙρηται. Τί μήν ; 

ΣΩ. Τίς ούν μηχανή ταϋτ' ορθώς κρίνεσθαι ; 

e ΠΡΩ. Πή δή καί πώς ; 

ΣΩ. Ει τό βούλημα ήμϊν τής κρίσεως τούτων έν τοιον-
τοις τισί διαγνώναι βούλεται εκάστοτε τίς τούτων προς 
άλλήλας μείζων και τίς έλάττων καί τίς μάλλον καί τίς 

σφοδρότερα, λύπη τε προς ήδονήν καί λύπη πρό; λύπην καί 
ηδονή πρό; ήδονήν. 
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ΣΩ. Άλλα υπάρχουν, Πρώταρχε, κατά τήν αντίληψη 
μου τουλάχιστο. Ό μ ω ς δσο ή γνώμη τούτη βρίσκεται μπρο
στά μας, είναι ασφαλώς αδύνατο νά μείνη χωρίς έλεγχο. 

ΠΡΩ. 'Ωραία. 
ΣΩ. Ά ς περισφίξουμε" λοιπόν πάλι, καθώς οί άθληταί, 

αυτό τό πρόβλημα. 
Π Ρ Ω . 'Εμπρός. 
ΣΩ. 'Αλλά είπαμε, άν βέβαια θυμόμαστε καλά, λίγο 

πρωτύτερα (·°), δτι δταν υπάρχουν μέσα μας αυτές πού λέ- e 
με επιθυμίες, τότε σαν αποτέλεσμα αυτής τής κατάστασης τό 
σώμα αποχωρίζεται καί απομονώνεται άπό τήν ψυχή. 

ΠΡΩ. Τό θυμόμαστε" έχει είπωθή πρωτύτερα αυτό. 
ΣΩ. 'Εκείνο, λοιπόν, πού επιθυμεί τίς καταστάσεις τίς 

αντίθετες μέ τό σώμα ήταν ή ψυχή καί έκεΐνο πού προσφέ
ρει τόν πόνο ή κάποια ηδονή, πού προέρχεται άπό ίνα ερεθι
σμό, ήταν το σώμα ( β 1 ) ; 

ΠΡΩ. Βέβαια ήταν. 
ΣΩ. Στοχάσου, λοιπόν, αυτό πού συμβαίνει σ' αυτές τις 

-περιπτώσεις. 
ΠΡΩ. Λέγε. 
ΣΩ. Συμβαίνει, λοιπόν, σ' αυτή τήν περίπτωση νάύπάρ- d 

χουν δίπλα-δίπλα λύπες και ηδονές καί σύγχρονα τά αισθήμα
τα τούτων, πού είναι αντίθετα, νά δημιουργούνται τό Ινα κον
τά στό άλλο, δπως φάνηκε τώρα δά. 

ΠΡΩ. Βέβαια, φαίνετα*. 
ΣΩ. "Εχουμε πή, λοιπόν, καί έχουμε συμφωνήσει πρω

τύτερα καί γ ι ' αυτό έδώ ; 
ΠΡΩ. Γιά ποιο ; 
Σ Ω . Ό τ ι καί τά δύο αυτά, καί ή λύπη δηλαδή καί ή ηδο

νή, δέχονται τό περισσότερο καί τό λιγότερο καί δτι ανήκουν 
στην κατηγορία τών απείρων ; 

Π Ρ Ω . Καί βέβαια τό έχουμε π ή ( Μ ) . 
ΣΩ. Μέ ποιο τρόπο, λοιπόν, μπορούμε νά κρίνουμε αυτά 

σωστά ; 
Π Ρ Ω . Ποΰ καί πώς ; e 
ΣΩ. Ά ν ή θέληση τής κρίσης μας γι ' αυτά σέ παρόμοιες 

περιπτώσεις θέλη νά διακρίνη τήν κάθε φορά ποια άπ' αυτές 
στή μεταξύ τους σχέση είναι μεγαλύτερη καί ποια μικρότερη 
καί ποια περισσότερο καί ποια δυνατότερη, ή λύπη σχετικά 
μέ τήν ηδονή καί ή λύπη μέ τή λύπη καί ή ηδονή μέ τήν 
ηδονή. 
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ΠΡΩ. Άλλ' εστί ταϋτά τε τοιαύτα καί ή βούλησις τής 
κρίσεως αύτη. 

ΣΩ. Τίούν ; εν μέν δψει το πόρρωθεν καί έγγύθεν όραν 
42a. τά μεγέθη τήν άλήθειαν αφανίζει καί ψενδή ποιεϊ δοξάζειν^ 

έν λύπαις δ' άρα καί ήδοναϊς ούκ εστί ταύτόν τοΰτο γιγνό
μενον ; 

ΠΡΩ. Πολύ μεν ούν μάλλον, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. ' Εναντίον δή τ ό νυν τώ σμικρόν εμπροσθε γέγονεν* 
ΠΡΩ. Τό ποϊον λέγεις ; 
ΣΩ. Τότε μέν αϊ δόξαι ψευδείς τε καί αληθείς αύταί 

γιγνόμεναι τάς /.ύπας τε και ήδονάς άμα τοΰ παρ' αύταϊς 
παθήματος άνεπίμπλασαν. 

h ΠΡΩ. Αληθέστατα. 
ΣΩ. Νΰν δέ γε αύται διά τό πόρρωθεν τε καί έγγύθεν 

εκάστοτε μεταβαλλόμενοι θεωρεϊσθαι, καί άμα τιθέμενοι: 
παρ' άλλήλας, αϊ μεν ήδ,οναί παρά το λνπηρόν μείζονς φαί
νονται καί σφοδρότεραι, λΰπαι δ' αύ διά τό παρ' ήδονάς 
τσύναντίον έκείναις. 

ΠΡΩ. Ανάγκη γίγνεσθαι τά τοιαύτα διά ταύτα. 
ΣΩ. Ούκοΰν δσω μείζους τών ούσών έκάτεραι >.α< i/.άτ-

τους φαίνονται, τοΰτο άποτεμόμενος έκατέρνιν τό φαινόμενον 
C άλλ' ούκ ον, ούτε αυτό ορθώς φαινόμενον ·έρεΐς: ούδ' αύ~ 

ποτέ τό έπί τούτφ μέρος τής ηδονής καί λύπης γιγνόμενον 
ορθόν τε καί αληθές τολμήσεις λέγειν. 

ΠΡΩ. Ού γάρ ούν. 
ΣΩ. Τούτων τοίνυν εξής οψόμεθα έάν τήδε άπαντώμεν 

ήδονάς καί λύπας ψευδείς έτι μάλλον ή ταΐίτας φαινόμενος 
τε καί ούσας έν τοις ζφοις. 

ΠΡΩ. Ποίας δή καί πώς λέγεις ; 
ΣΩ. Εϊρηταί που πολλάκις οτι τής φύσεως έκαστων 

διαφθειρομένης μεν σνγκρίσεσι καί διακρίσεαι και πλη-
ά ρώσεσι καί κενώσεσι καί τισιν αϋξαις καί φθίσεσι λϋπαί τε 

καί άλγηδόνες καί όδύναι καί πάνθ' όπόσα τοιαΰτ' ονόματα. 
έχει συμβαίνει γενόμενα. 

ΠΡΩ. Ναί, ταϋτα εϊοηται πολλάκις. 
ΣΩ. Είς δε γε τήν αυτών φύσιν Οταν καθιστήται, 

ταύτην αύ τήν κατάστασιν ήδονήν άπεδεξάμεθα παρ' ήμώί • 
αυτών. 
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ΠΡΩ- Άλλα καί αυτά είναι τέτοια καί αυτή εΐναι ή 
θέληση μας Οταν κρίνουμε. 

Σ Ω . Άλλα τί ; Στην δράση τό νά βλέπης άπό μακριά 
ή άπό κοντά τίς διαστάσεις εξαφανίζει τήν ά>ήθεια καί 'σέ 42a 
κάνεινάσχηματίζης ψεύτικη γνώμη ( 9 3 ) , δέ συμβαίνει όμως 
τό ίδιο ακριβώς καί στίς λύπες καί στις ηδονές ; 

ΠΡΩ. Πολύ περισσότερο, Σωκράτη. 
ΣΩ. Αντίθετο, λοιπόν, παρουσιάζεται τό τωρινό μέ τό 

λιγάκι πρωτύτερα. 
ΠΡΩ. Ποιο εννοείς ; 
Σ Ω . Τότε οί γνώμες μέ τό νά γίνωνται ψεύτικες καί 

αληθινές γέμιζαν σύγχρονα καί τίς λύπεΰκαί τίς ηδονές μέ τήν 
κατάσταση πού είχαν αυτές. 

Π Ρ Ω . Απολύτως άληθ*νό. b 
ΣΩ. Αντίθετα τώρα, επειδή αυτές τίς βλέπουμε άπό-

μακριά καί άπό κοντά, καθώς κάθε φορά μεταβάλλονται, καί 
σύγχρονα τίς βάζουμε τή μιά δίπλα στην άλλη, οί ηδονές δί
πλα στή λύπη φαίνονται μεγαλύτερες καί δυνατότερες, ένώ 
οί >ύπες πάλι, επειδή είναι δίπλα στίς ήδονέϋ, τό αντίθετο 
άπό εκείνες. 

ΠΡΩ. Είναι ανάγκη αυτά νά δημιουργούν τά τέτοια. 
Σ Ω . Φαίνονται, λοιπόν, καί ή μιά καί ή άλλη μεγαλύ

τερες καί μικρότερες άπό τήν πραγματικότητα. "Αν, λοιπόν, 
άποκόψης άπό τήν καθεμιά αυτό πού φαίνεται, άλλα δέν εΐναι 
πραγματικό, ούτε αυτό θά τό πής πώς φαίνεται σωστά ούτε e 
πάλι θά τολμήσης νά ονομάσης σωστό καί αληθινό τό αέρος 
τής ηδονής καί τή<: λύπης πού αντιστοιχεί σ' αυτό. 

Π Ρ Ω . Ό χ ι βέβαια. 
ΣΩ. Σά συνέχεια, λοιπόν, τούτων θάδοϋμε άν σ' αυτό 

τό σημείο βρίσκουμε ηδονές καί λύπες ακόμα πιό ψεύτικες 
άπ αυτές οί όποιες καί φαίνονται και υπάργοι>ν στά ζώα. 

Π Ρ Ω . Ποιες καί πώς τίς Ιννοείς ; 
ΣΩ. Έχουμε πή, νομίζω, πολλές φορές ( Μ ) δτι, δταν 

ή φύση τοΰ καθενός καταστρέφεται μέ τίς ενώσεις καί τά χω
ρίσματα καί τά γεμίσματα καί τά αδειάσματα καί μέ κάποιες d 
αυξήσεις καί ελαττώσεις, δημιουργούνται τότε λύπες καί πό
νοι καί οδύνες καί 6λα δσα έχουν παρόμοια ονόματα. 

Π Ρ Ω . Ναί, αυτά τά έχουμε πή πολλές φορές. 
ΣΩ. Ό τ α ν δμως γίνεται ή αποκατάσταση τους στή 

φύση τή δική τους, εμείς μόνοι μας παραδεχθήκαμε δτι αύτη 
ή αποκατάσταση εΐναι ηδονή. 



106 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΠΡΩ. 'Ορθώς. 

ΣΩ. Τίδ' δταν περί τό σώμα μηδέν τούτων γιγνόμενον 

ημών ή ; 

ΠΡΩ. Πότε δέ τοΰτ' άν γένοιτο, ώ Σώκρατες ; 

β ΣΩ. Ουδέν προς λόγον έστιν, ώ Πρώταρχε, δ σύ νυν 

ήρον τό ερώτημα. 

ΠΡΩ. Τί δή ; 

ΣΩ. Διότι τήν έμήν έρώτησιν ού κωλύεις με διερέσθαι 

σε πάλιν. 

ΠΡΩ. Ποίον ; 

ΣΩ. Ei δ' ούν μή γίγνοιτο, ώ Πρώταρχε, φήσω,το 

τοιούτον, τί ποτέ άναγκαϊον έξ αύτον συμβαίνειν ήμϊν ; 

ΠΡΩ. Μή κινουμένου τοΰ σώματος έφ' έκάτερα φή; ; 

ΣΩ. Ούτως. 

ΠΡΩ. Δήλον δή τοΰτό γε, ώ Σώκρατες, ώς ούτε ηδονή 
γίγνοιτ' άν έν τώ τοιούτφ ποτέ ούτ' άν τις λύπη. 

43a. ΣΩ. ~Κάλλιστ' εϊπες. Άλλα γάρ οϊμαι τόδε λέγεις, ώς 
άεί τι τούτων άναγκαϊον ήμϊν συμβαίνειν, ώς οί σοφοί 
φασιν άεί γάρ άπαντα άνω τε καί κάτω ρεϊ. 

ΠΡΩ. Λέγουσι γάρ ούν, καί δοκοϋσί γε ού φανλως 
λέγειν. 

ΣΩ. Πώς γάρ άν, μή φαΰλοί γε οντες ; Άλλα γάρ 
νπεκστήναι τόν λόγον έπιφερόμενον τούτον βονλομαι. Τήδ' 
ούν διανοονμαι φεύγειν, καί σύ μοι σνμφενγε. 

ΠΡΩ. Λέγε δπη. 

ΣΩ. Ταΰτα μέν τοίνυν ούτως έστω, φώμεν προς τούτους. 
b σύ δ' άπόκριναι πότερον άεί πάντα, όπόαα πάσχει τι τών 

εμψύχων, ταΰτ' αίαθάνεται τό πάσχον, και ούτ' αυξανόμενοι 
λανθάνομεν ημάς αυτούς ούτε τι τών τοιούτων ουδέν πά
σχοντες, ή πάν τουναντίον. 

ΠΡΩ. "Απαν δήπου τουναντίον ολίγου γάρ τά γε 
τοιαύτα λέληθε πάνθ' ήμας. 

ΣΩ. Ού τοίννν καλώς ήμϊν εϊρηται τό νυνδή ρηθέν,ώς 
οί μεταβο/.ai κάτω τε και άνω γιγνόμεναι λ.ύπας τε καί 

ήδονάς απεργάζονται. 
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Π Ρ Ω . Σωστά. 
Σ Ω . Άλλα δταν τίποτε άπ' αυτά δέ δημιουργείται στο 

σώμα μας, τότε τί ; 
Π Ρ Ω . Πότε θά μπορούσε νά συμβή αυτό, Σωκράτη ; 
Σ Ω . Δέν έχει καμιά σχέση μέτή συζήτηση, Πρώταρχε, e 

τό ερώτημα πού ρώτησες τώρα. 
Π Ρ Ω . Γιατί ; 
ΣΩ. Γιατί δέ μέ εμποδίζει νά σέ ρωτήρω ξανά τήν ερώ

τηση μου. 
ΠΡΩ. Ποια ; 

ΣΩ. Ά ν δέν συνέβαινε, Πρώταρχε, θά πώ, κάτι τέτοιο, 
ποιο θά ήταν γιά μας τό αναγκαίο αποτέλεσμα αύτου ; 

Π Ρ Ω . 'Εννοείς άν τό σώμα δέν κινείται ούτε προς το 
έ'να ούτε προς τό άλλο ; 

Σ Ω . Ακριβώς. 
ΠΡΩ. Αυτό τουλάχιστο είναι φανερό, Σωκράτη, οτι 

δηλαδή ούτε ηδονή θά μπορούσε νά δημιουργηθή ποτέ μέσα 
σ* ένα τέτοιο ούτε λύπη. 

ΣΩ. 'Ωραιότατη απόκριση. Άλλα βέβαια, νομίζω, αυτό 43a 
εννοείς, δτι δηλαδή αναγκαστικά συμβαίνει σέ μάς πάντοτε 
κάτ;ι ά π ' αυτά, δπως λένε οί σοφοί ( Β 6 ) . Γιατί πάντοτε δλα 
κυλούν επάνω καί κάτω. 

ΠΡΩ. Tè λένε βέβαια καί νομίζω Οτι ό λόγος τους 
δέν είναι μηδαμινός. 

ΣΩ. Πώς θά μποροΰσε νά εΐναι, άφοΰ δέν εΐν#ι μη
δαμινοί αυτοί ; Ό μ ω ς , αλήθεια, τό λόγο τούτον πού ορμά 
επάνω μας θέλω νά τόν ξεφύγω μαλακά. Ιδού άπό πού σκέ
πτομαι νά ξεφύγω καί σύ έλα νά ξεφύγης μαζί μου. 

Π Ρ Ω . Λέγε άπό πού ; 
ΣΩ. Ά ς ποΰμε, λοιπόν, προς αυτούς : σύμφωνοι σ' 

αυτά. Σύ δμως απάντησε. Πάντοτε δλα, Οσα δοκιμάζει b 
κάποιο έμψυχο δν, τά αισθάνεται αυτό πού τά δοκιμάζει 
και ούτε δταν μεγαλώνουμε περνά αυτό απαρατήρητο άπό 
μάς τους ίδιους ούτε συμβαίνει, δταν δοκ-μάζουμε κ ά τ τέ
τοιο, οτιδήποτε, ή εντελώς τό άντίΚετο : 

ΠΡΩ. Τελείως τό άντίθ.το, βέβαια! Γ ατί σχεδόν δλα 
τ à τέτοια μένουν απαρατήρητα άπό μας. 

ΣΩ. Δέν είπαμε, λοιπόν, σωστά αυτό πού τώρα δά 
είπαμε ( Μ ) , δτι δηλαδή οί μεταβολέτ πού δημιουργούνται 
προς τά επάνω και προς τά κάτω προκαλούν λύπες καί 
ηδονές. 
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ΠΡΩ. Τι μήν; 

c ΣΩ. τΩδ' έστοι κάλλιον καί άνεπιληπτότερον τό λέγό-

μενον. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. Ώς αϊ μεν μεγά).αι μεταβολαί λύπας τε καί ήδονάς 

ποιοΰσιν ήμϊν, αϊ δ' αύ μέτριοι τε καί σμικροί τό παράπαν 

ουδέτερα τούτων. 

ΠΡΩ. Όρθότερον ούτως ή 'κείνως, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ούκοΰν εΐ ταϋτα ούτω, πάλιν ό νυνδή όηθείς βίος 

άν ήκοι. 

ΠΡΩ. Ποίος ; 

ΣΩ. "Ον άλυπάν τε καί άνευ χαρμανών έφαμεν είναι. 

ΠΡΩ. 'Αληθέστατα λέγεις. 

ΣΩ. *Εκ δή τούτων τιθώμεν τριττονς ήμϊν βίονς, ένα 

d μέν ήδύν, τόν Ô' αύ λυπηρόν, τόν δ' èra μηδέτερα. "Ή πώς 

αν φαίης σύ περί τούτων ; 

ΠΡΩ. Ούκ άλλως έγωγεή ταύτη, τρεις είναι τους βίους. 

ΣΩ. Ούκοΰν ούκ άν εϊη τό μή ?.υπεΐσθαίποτέ τούτον 

τφ χαίρειν ; 

ΠΡΩ. Πώς γάρ άν ; 

ΣΩ. 'Οπόταν ούν ακούσης ώς ήδιστον πάντων εστίν 

άλύπως διατελειν τόν βίον άπαντα, τι τόθ' ύπολαμβάνεις 

λ.έγειν τόν τοιούτον ; 

ΠΡΩ. Ήδύ λέγειν φαίνεται έμοιγε ούτος τό μή λυπεϊ-

σθαι. 

e ΣΩ. Τριών δντων ούν ήμϊν, ώντινωνβούλει, τίθει,καλ-

λίοσιν ίνα όνόμασι χρώμεθα, τό μεν χρνσόν, τό δ'άργνρυν, 

τρίτον δέ τό μηδέτερα τούτων. 

ΠΡΩ. Κείται. 

ΣΩ. Τό δή μηδέτερα τούτνη'έσθ' ήμϊν δπως θάτερα 

γένοιτο άν, χρυσός ή άργυρος ; 

ΠΡΩ. Καί πώς δν ; 

ΣΩ. Ούδ' άρα ό μέσος βίος ηδύς ή λ.υπηρό; λεγόμενος. 
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ΠΡΩ, 'Ασφαλώς. 
Σ Ω . 'Ωραιότερο λοιπόν καί περισσότερο άψογο θά e 

είναι νά τό ποΰμε έτσι. 
Π Ρ Ω . Π ώ ς ; 
Σ Ω . Ό τ ι οί μεγάλες μεταβολές προξενούν σέ μάς λύ

πες καί ηδονές, οί μέτριες δμως καί οί μικρές εντελώς τί
ποτα άπ' αυτά τά δύο. 

ΠΡΩ. Αυτή ή απάντηση είναι σωστότερη άπό έχείνγι, 
Σωκράτη. 

Σ Ω . *Αν λοιπόν αυτά είναι έτσι, τότε ή ζωΐ που είπαμε 
τώρα δά θά ερχόταν πίσω. 

Π Ρ Ω . Ποια; 
Σ Ω . Αύτη πού είπαμε πώς είναι καί άλυπη καί χωρίς 

χαρές ( " ) . 
Π Ρ Ω . Ό λόγος σου ι*ϊναι απολύτως αληθινοί. 
Σ Ω . Σά συνέπεια, λοιπόν, αυτών άς δεχθούμε τρείς 

ζωέί γιά μάς· μιά ηδονική, μιά άλλη λυπηρή και μιά άλλη d 
πού δέν είναι πάντοτε τό ένα ούτε τό άλλο. Πώς αλλιώς θά 
μιλοΰσες έσύ γ ι ' αυτά ; 

Π Ρ Ω . Καθόλου διαφορετικά έγώ τουλάχιστο, άλλα 
έτσι, δτι δηλαδή οί ζωές είναι τρεις. 

Σ Ω . Δέ θά ήταν, λοιπόν, ποτέ τό ίδιο πράμα τό νά μή 
λυπάσαι μέ τό νά χαίρεσαι ; 

Π Ρ Ω . Πώς θά μπορούσε ; 

Σ Ω . Ό τ α ν , λοιπόν, ακούσης δτι τό πιό ηδονικό πράμα 
εΐναι νά περνάς 6λη σου τή ζωή χωρίς λύπες, τί νομίζεις δτι 
λέει τότε ένας πού λέει κάτι τέτοιο ; 

Π Ρ Ω . Μοΰ φαίνεται δτι αυτός λέει ηδονικό το νά μή 
λυπάσαι f 8 8). 

Σ Ω . ' ϊπόθεσε δτι έχουμε τρία πράματα, οποιαδήποτε e 
θέλεις- γιά να χρησιμοποιήσουμε ωραιότερα ονόματα, άς 
ποΰμε χρυσό, ασήμι καί τό τρίτο κάτι πού δέν είναι ούτε 
τό ένα ούτε τό άλλο. 

Π Ρ Ω . Τό υποθέτω. 

Σ Ω . Εκείνο πού δέν είναι ούτε τό ένα ούτε τό άλ/ο 
άπότά δύο αυτά, μπορούμε νά ποΰμε πώς θά γινόταν τό ένα 
ή τό άλλο, χρυσός δηλαδή ή ασήμι (··) ; 

ΠΡΩ.Πώς θά μπορούσε ; 
Σ Ω . Επομένως, σύμφωνα βέβαια μέ τόν ορθό λόγο, 

καί τή μέση, λεγόμενη, ζωή οΟτε σωστά θά τή θεωρούσε 
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ορθώς άν ποτέ ούτ' ει δοξάζοι τις, δοξάζοιτο, ούτ' εί λέγοιρ 

λεχθείη, κατά γε τόν ορθόν λόγον. 
ΠΡΩ. Πώς γάρ άν ; 

44Ά ΣΩ. Άλλα μήν, ώ εταίρε, λεγόντων γε ταϋτα καί 
δοξαζόντων αίσθανόμεθα. 

ΠΡΩ. Kai μόλα. 

ΣΩ. Πότερον ούν καί χαίρειν οϊονται τότε δταν μήι 
λυπώνται ; 

ΠΡΩ. Φασί γοϋν. 

ΣΩ. Ούκοΰν οϊονται τότε χαίρειν ού γάρ άν έλεγόν πον-
ΠΡΩ. Κινδυνεύει. 

ΣΩ. Ψευδή γε μήν δοξάζονσι περί τον χαίρειν, εϊπερ 
χωρίς τοΰ μή λυπεϊσθαι καί τοΰ χαίρειν ή φύσις έκατέρου. 

ΠΡΩ. Καί μήν χωρίς γε ήν. 

ΣΩ. Πότερον ούν αιρώμεθα παρ' ήμϊν ταϋτ' εΐναι, 
b καθάπερ άρτι, τρία, ή δύο μόνα, λύπην μέν κακόν τοις άνθρώ-

ποις, τήν Ö' άπαλλαγήν τών λυπών, αυτό τοΰτο αγαθόν δν, 
ήδύ προσαγορεύεσθαι ; 

ΠΡΩ. Πώς δή νϋν τούτο, ώ Σώκρατες, ερωτώμεθα 
ύφ' ημών αυτών ; Ού γάρ μανθάνω. 

ΣΩ. "Οντως γάρ τους πολεμίονς Φιλήβου τούδε, ώ 
Πρώταρχε, ού μανθάνεις ; 

ΠΡΩ. Λέγεις δέ αυτούς τίνος ; 
ΣΩ. Καί μάλ,α δεινούς λεγομένονς τά περί φύσιν, οί τό 

παράπαν ήδονάς ού φασιν εΐναι. 
ΠΡΩ. Τίμήν; 

e ΣΩ. Λνπών ταύτας εΐναι πάσας άποφνγάς, άς νΰν οϊ 
περί Φίληβον ήδονάς έπονομάζονσιν. 

ΠΡΩ. Τούτοις ούν ημάς πότερα πείθεσθαι σνμβονλενεις, 
ή πώς, ώ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Ούκ, άλλ' ώαπερ μάντεσι προσχρήαθαί τισι, 
μαντενομένοις ού τέχνη άλλα τινι δυσχέρεια φύσεως ·ούκ 
άγεννοϋς λίαν μεμισηκότων τήν τής ηδονής δύναμιν καί νενο-
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ποτέ κανείς ηδονική ή λυπηρή, άν κανείς τή θεωρούσε, οΟτε 
θά τήν έλεγε, άν τήν έλεγε f 1 0 0 ). 

Π Ρ Ω . Πώς θά μπορούσε ; 
ΣΩ. Άλλ ' δμως, φίλ; μου, γνωρίζουμε ανθρώπους πού 44a 

καί τά λέν αυτά καί τά φαντάζονται έτσι. 
ΠΡΩ. Ασφαλώς. 
ΣΩ. Ό τ α ν , λοιπόν, δέ λυπούνται, τότε νομίζουν δτι 

καί χαίρονται ; 
Π Ρ Ω . ΤΟ λένε. βέβαια. 
ΣΩ. Νομίζουν, λοιπόν, τότε οτι χαίρονται* γιατί αλλιώς 

δέ θά τό έλεγαν. 
Π Ρ Ω . "Ετσι φαίνεται. 
ΣΩ. "Εχουν, λοιπόν, ψεύτικη γνώμη γιά τή χαρά, άν 

βέβαια ή χαρά καί ή απουσία τής λύπης είναι άπό τή φύση 
τους τό καθένα κάτι ξεχωριστό. 

Π Ρ Ω . Διαπιστώσαμε πώς είναι βέβαια κάτι ξεχω
ριστό. 

ΣΩ. Τί νά διαλέξουμε, λοιπόν ; "Οτι υπάρχουν, δπως 
τό λέγαμε μόλις τώρα, τρία πράματα σέ μάς ή μόνο δύο ; b 
άπό τή μιά ή λύπη, πού είναι κακό στους ανθρώπους, καί 
άπό τήν άλλη ή απαλλαγή άπό τίς λύπες, πού είναι αυτό 
τό ίδιο αγαθό, καί νά το ονομάσουμε ήδονίκό ; 

ΠΡΩ, Γιατί βάζουμε τώρα στον εαυτό μας, Σωκράτη, 
αύτη τήν ερώτηση ; Δέν τό καταλαβαίνω. 

ΣΩ. Στην πραγματικότητα, Πρώταρχε, δέν καταλα
βαίνεις τους εχθρούς αυτού εδώ τοΰ Φ'λήβου. 

Π Ρ Ω . Καί ποιοι λές δτι είναι αυτοί : 
ΣΩ. Άνθρωποι πους τους λένε καί εξαιρετικά τρομερούς 

στά ζητήματα τήί φύσης- αυτοί αρνούνται άπολ,ύτως πώς 
υπάρχουν ήδονέε ( 1 0 1 ) . 

Π Ρ Ω . Ναί ; 
ΣΩ. Αυτές, πού τώρα οί φίλοι τοΰ Φιλήβου ονομάζουν e 

ηδονές, είναι, λέν, δλες αυτές απομάκρυνση άπό τή λύπη. 
ΠΡΩ. Τί, λοιπόν, συμβουλεύεις έσύ, Σωκράτη ; Νά 

τους άκοϋμε ; ή τί άλλο ; 

ΣΩ. "Οχι. Άλλα νά τους χρησιμοποιής σαν κάποιους 
μάντεις, πού μαντεύουν δχι άπό κάποια τέχντι ( 1 0 2 ), άλλα 
άπό κάποια φυσική αναποδιά, εύγενικιά δμως. Αυτοί αισθά
νονται υπερβολικό μίσος γιά τή δύναμη τής ηδονής καί νομί
ζουν δτι τό καθετί σ1 αυτήν είναι αρρωστημένο, ώστε θεω-
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μικότων ουδέν υγιές, ώστε καί αυτό τοΰτο αυτής τό έπαγωγόν 
d γοήτευμα, ούχ ήδονήν, είναι. Τούτοις μέν ούν ταϋτα άν προσ-

χρήσαιο, σκεψάμενος ετι καί τά άλλα αυτών δυσχεράσματα' 
μετά δε ταύτα αίγέ μοι δοκοϋσιν ήδοναί άληθεϊς είναι πεύση, 
ίνα έξ άμφοϊν τοϊν λόγοιν σκεψάμενοι τήν δύναμιν αυτής 
παοαθώμεθα προς τήν κρίσιν. 

ΠΡΩ. 'Ορθώς λέγεις. 

ΣΩ. Μεταδιώκωμεν δή τούτους, ώσπερ συμμάχους, 
κατά τό τής δυσχέρειας αυτών ίχνος. Οϊμαι γάρ τοιόνδε τι 
λέγειν αυτούς, άρχομένονς πόθεν άνωθεν, ώς ει βονληθεϊμεν 

e ότονοΰν είδους τήν φύσιν ίδεΐν, οίον τήν τοϋ σκληρού, πότερον 
εις τά σκληρότατα αποβλέποντες ούτως άν μάλλον σνννοή-
σαιμεν ή προς τά πολλοστά σκληρότητι ; Δεϊ δή σε, ώ Πρώ
ταρχε, καθάπερ έμοί, καί τούτοις τοϊς δνσχερέσΐν άποκρί-
νεαθαι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν, καί λέγω γε αντοϊς δτι προς τά 
πρώτα μεγέθει. 

ΣΩ. Ούκοΰν ει καί τό τής ηδονής γένος ίδεΐν ήντινά 
ποτ' έχει φύσιν βονληθεϊμεν, ούκ είς τάς πολλοστός ήδονάς 

45a. άποβλεπτέον, άλλ' εις τάς άκροτάτας καί σφοδρότατος 
λεγομένας. 

ΠΡΩ. Πάς άν σοι ταντη συγχωροίη τά νΰν.. 

ΣΩ. Άρ' ούν, αί πρόχειροι γε αϊπερ καί μέγιστοι τών 
ηδονών, δ λέγομεν πολλάκις, αϊ περί τό σώμα είσιν αύται ; 

ΠΡΩ. Πώς γάρ ού ; 

ΣΩ. Πότερον ούν καί μείζους εϊσί καίγίγνοντοι περί τους 
κάμνοντας έν ταΐς νόσοις ή περί υγιαίνοντας ; Εύλαβηθώμεν 
δέ μή προπετώς άποκρινόμενοι πταίσωμέν πη. Τάχα γάρ 

b ίσως φαϊμεν άν περί υγιαίνοντας. 

ΠΡΩ. Είκός γε. 

ΣΩ. Τί δ' ; Ούχ αΰται τών ηδονών νπερβάλλυνσιν, ών-
αν καί έπιθυμίαι μέγιστοι ποογίγνωνται ; 

ΠΡΩ. Τοΰτο μέν αληθές. 

ΣΩ. Άλλ' ούχ οί πνρέττοντες καί εν τοιοντοις ?οσή-
μασιν έχόμενοι μάλλον διψώσι καί ριγοϋσι καί πάντα όπόσα 
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ρουν πώς κι αυτή ακόμη ή έλξη της δέν εΐναι ηδονή παρά 
| ν α πλάνεμα. "Ετσι, λοιπόν, θά μπορούσες νά τους χρήσιμο- d 
ποίησης αυτούς, λογαριάζοντας ακόμα καί τίς άλλες ανα
ποδιές τους. Στή συνέχεια θά μάθης ποιες ηδονές νομίζω έγώ 
πώς εΐναι αληθινές, γιά νά εξετάσουμε κι άπό τίς δύο απόψεις 

τ ή δύναμη της καί έτσι νά τή θέσουμε κάτω άπό τήν κρίση 
μας. 

Π Ρ Ω . Σωστά τό λές. 
ΣΩ. Ά ς τους ακολουθήσουμε, λοιπόν, σα συμμάχους, 

βαδίζοντας στά χνάρια τής αναποδιάς των. Νομίζω, αλή
θεια, πώς αύτοίλένε κάτι τέτοιο, αρχίζοντας άπό κάπου ψηλά" 
άν π.χ. θέλαμε νά δοΰμε τή φύση κάποιου είδους, άς ποΰμε 
τοΰ σκληροΰ, θά μπορούσαμε νά τήν κατανοήσουμε καλύτερα e 
άν στρέφαμε τά βλέμματα μας προς τά πιό σκληρά ή προς 
εκείνα πού έχουν στην πραγματικότητα τό μικρότερο βαθμό 
στή σκληρότητα ; Πρέπει, βέβαια, Πρώταρχε, ν ' απάντησης 
σύ σ' αυτούς τους ανάποδους, τό ίδιο δπως και σ' έμενα. 

Π Ρ Ω . Ασφαλώς* καί απαντώ σ' αυτούς δτι προς τά 
πρώτα ποσοτικώς. 

ΣΩ. "Αν θέλαμε, λοιπόν, νά δοΰμε καί τής κατηγο
ρίας τής ηδονής ποια είναι ή φύση, πρέπει νά στρέψουμε 
τά βλέμματα μας δχι στις ελάχιστες, άλλα σ' αυτές πού λέ- 45a 
με ακρότατες καί σφοδρότατες. 

ΠΡΩ. "Ολοι θά συμφωνούσαν μαζί σου τώρα σ' αυ

τό. 
ΣΩ. Οί πιό άμεσες, λοιπόν, πού είναι βέβαια καί οί 

πιό μεγάλες ηδονές—κάτι πού πολλές φορές τό λέγαμε— 
δέν είναι οί σωματικές; 

ΠΡΩ. Πώς οχι; 
ΣΩ. Καί είναι, λοιπόν, καί γίνονται μεγαλύτερες στους 

άρρωστους πού υποφέρουν ή στους γερούς; Ά ς προσέξου
με μήπως απαντήσουμε πολύ βιαστικά καί κάνουμε πουθε
νά σφάλμα. Θά λέγαμε, ίσως, στους γερούς (1 0 3)- k 

ΠΡΩ. Εΐναι φυσικό. 
ΣΩ. Ό μ ω ς οί ηδονές πού ξεπερνοΰν δλες τις άλλες 

δέν είναι αυτές πού ακολουθούν καί τίς πιό μεγάλες επιθυ
μίες; 

Π Ρ Ω . Αυτό βέβαια είναι αλήθεια. 

ΣΩ. 'Αλλά Οσοι έχουν πυρετό ή βασανίζονται άπό 

αρρώστιες δέν αισθάνονται περισσότερο τή δίψα καί τό κρύο 

Πλάτωνος, Φίληβος 8 
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διά τοΰ σώματος είώθααι πάσχειν, μάλλον τ' ένδεια συγγί-

γνονται καί άποπληρουμένων μείζους ήδονάς ϊσχουσιν; 

Ή τοΰτο ού φήσομεν αληθές είναι ; 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν νϋν δηθέν φαίνεται. 

c ΣΩ. Τί ούν ; 'Ορθώς άν φαινοίμεθα λέγοντες ώς εϊ τις 

τάς μέγιστος ήδονάς ίδεΐν βούλοιτο, ούκ είς ύγίειαν άλλ' είς 

νόσον ίόντας δεϊ σκοπεΐν ; "Ορα δέ μή με ήγη Οιανοούμενον 

έρωτάν σε ει πλε'ιω χαίρονσιν οί σφόδρα νοσοϋντες τών 

ύγιαινόντων, άλλ' οϊου μέγεθος με ζητεΐν ηδονής, καί τα 

σφόδρα περί τοϋ τοιούτου ποϋ ποτέ γίγνεται εκάστοτε. 

Νοήσαι γάρ δεϊ φαμεν ήντινα φύσιν έχει καί τίνα λέγονσιν 

οί φάσκοντες μηδ' είναι τό παράπαν αυτήν. 

d ΠΡΩ. Άλλα σχεδόν έπομαι τφ λόγφ σου. 

ΣΩ. Τάχα, ώ Πρώταρχε, ούχ ήττον δείξεις. ' Απύκριναι 

γάρ' έν ύβρει μείζους ήδονάς—ού πλείους λέγω, τφ σφόδρα 

δε καί τφ μάλλον υπερέχουσας—όρ$ς ή έν τφ σώφρονι βίφ ; 

Λέγε δε προσεχών τόν νουν. 

ΠΡΩ. Άλλ' εμαθον ο λέγεις, καί πολύ τό διαφέρον 

ορώ. Τους μεν γάρ σώφρονάς που καί δ παροιμιαζόμένος 

θ έπίσχει λόγος εκάστοτε, ό τό «μηδέν άγαν» παρακελενό-

μενος, φ πείθονται· τό δέ τών αφρόνων τε καί υβριστών 

μέχρι μανίας ή σφοδρά ηδονή κατέχουσα πε^ιβοήτονς 

απεργάζεται. 

ΣΩ. Καλώς- καί εϊ γε τοϋθ' ούτως έχει, σηλον ώς έν 

τινι πονηρία ψνχής και τοΰ σώματος, άλλ' ούκ έν αρετή 

μέγιστοι μέν ήδοναί, μέγιστοι δε καί λϋπαι γίγνονται. 

ΠΡΩ. Πάνν μέν ούν. 

ΣΩ. Ούκοΰν τούτων τινάς προελόμενον δεϊ σκοπεΐσθαι 

τίνα ποτέ τρόπον έχουσας έλέγομεν αύτάς είναι μεγίστας. 

46Ά ΠΡΩ. Ανάγκη. 

ΣΩ. Σκόπει δή τάς τών τοιώνδε νοσημάτων ήδονάς, 

τίνα ποτέ εχονσι τρόπον. 

ΠΡΩ. Ποίων ; 

ΦΙΛΗΒΟΣ 11δ 

καί δλα δσα συνήθως δοκιμάζουν μέ τό σώμα; Δέν υποφέ
ρουν περισσότερο γιά δσα τους λείπουν καί δέν έχουν με
γαλύτερες ηδονές δταν τά ίκανοποιήσουν ; ή θά αρνηθούμε 
πώς αυτό είναι ή αλήθεια; 

Π Ρ Ω . Βέβαια έτσι φαίνεται καθώς τό είπες τώρα. 
ΣΩ. Λοιπόν; θά φαινόμασταν πώς ε^Βυμε δίκαιο ,λέ- C 

γοντας δτι, άν κανείς ήθελε νά δή τις πιό μεγάλες ηδονές, 
πρέπει νά τίς έξετάση δχι στην υγεία, άλλα στην αρρώστια; 
Ό μ ω ς πρόσεξε' μή φαντασθής δτι σκέπτομαι νά σέ ρωτήσω, 
άν εκείνοι πού εΐναι πάρα πολύ άρρωστοι έχουν περισσό
τερες χαρές άπό τους γερούς, άλλα έχε στο νοΰ σου δτι ζη
τώ τό βαθμό τής ηδονής καί ποϋ άραγε δημιουργείται τήν 
κάθε φορά τό πολύ δυνατό σχετικά μ' -αυτό. Γιατί λέμε δ
τι πρέπει νά καταλάβουμε ποια εΐναι ή φύση της καί ποια 
λένε δτι είναι δσοι υποστηρίζουν δτι αυτή ούτε κάν ύπάρ-

Xe*· 
Π Ρ Ω . Άλλα σχεδόν παρακολουθώ τό λόγο σου. d 
Σ Ω . Θά τό δείξης, ίσως, Πρώταρχε, καλά σέ λίγο. 

Άποκρίσου λοιπόν στην αλαζονεία βλέπεις μεγαλύτερες 
ηδονές— δέ λέω περισσότερες, άλλα πού ύπερτεροΰν στό 
δυνατά καί στό περισσότερο—ή στή φρόνιμη ζωή; απάντη
σε προσεχτικά. 

ΠΡΩ. Άλλα κατάλαβα τί λές καί βλέπω μεγάλη 
διαφορά. Γιατί τους φρόνιμους, νομίζω, τους συγκρατά κά
θε φορά καί ό λόγος τής παροιμίας, αυτός πού συμβουλεύει θ 
τό «μηδέν άγαν»* σ' αυτόν ύπακοΰνε. Αντίθετα τους 
άμυαλους καί τους αλαζονικούς τους κατέχει ή σφοδρή η 
δονή μέχρι τρέλλας καί τους κάνει νά βγάζουν έξαλλες 
κραυγές ( 1 Μ ) . 

ΣΩ. 'Ωραία* καί άν αυτό είναι έτσι, είναι φανερό δτι 
μέσα σέ κάποια κακότητα τής ψυχής καί τοΰ σώματος καί 
δχι μέσα σε αρετή γεννιώνται καί οί πιό μεγάλες λύπες. 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 
ΣΩ. Πρέπει, λοιπόν, νά διάλεξης μερικές ά π ' αυτές 

καί νά εξέτασης τί είναι αυτό πού έχουν καί μάς έκανε νά 
Tic ονομάσουμε τις πιό μεγάλες. 

ΠΡΩ. Εΐναι ανάγκη. 46a 
ΣΩ. Εξέτασε, λοιπόν, τίς ηδονές πού σχετίζονται 

μέ κάτι τέτοιες αρρώστιες* τί λογής είναι; 
Π Ρ Ω . Μέ ποιες; 
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ΣΩ. Τάς τών άσχημόνων, ας ούς εϊπομεν δναχερεϊς 

μισοϋσι παντελώς. . 

ΠΡΩ. Ποίας ; 

ΣΩ. Οων τάς τής ψώρας Ιάσεις τφ τρίβειν και δσα 

τοιαύτα, ούκ άλλης δεόμενα φαρμάξεως- τοΰτο γαρ δή τό 

πάθος ήμϊν, ώ προς θεών, τί ποτέ φώμεν έγγίγνεσθαι ; 

Πότερον ήδονήν ή λύπην ; 

ΠΡΩ. Σύμμεικτον τούτο γ' άρ', ώ Σώκρατες, έοικε 

γίγνεσθαι τι κακόν. 

h ΣΩ. Ού μέν δή Φιλήβου γε ένεκα παρεθέμην τόν λόγον 

άλλ' άνευ τούτων, ώ Πρώταρχε, τών ηδονών καί τών ταύταις 

επομένων, άν μή κατοφθώσι, σχεδόν ούκ άν ποτέ δυναίμεθα 

διακρίιασθαι τό νΰν ζητούμενον. 

ΠΡΩ. Ούκοΰν ίτέον έπί τάς τούτων συγγενείς. 

ΣΩ. Τάς έν τή μείξει κοινωνούνας λέγεις ; 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν. 

ΣΩ. ΕίσΙ τοίνυν μείξεις αί μέν κατά ι ό σώμα έν αύτοις 

e τοις σώμασιν, ai δ' αυτής τής ψυχής έν τή ψνχή- τάς δ' αύ 

της ψνχής καί τοΰ σώματος άνευρήσομεν λύπας ήδοίαΐς 

μειχθιίσας τοτέ μέν ήδονάς τά σνναμφότερα, τοτέ δέ λύπας 

έπικαλονμένας. 

ΠΡΩ. Πώς ; 

ΣΩ. ' Οπόταν έν τή καταστάσει τις ή τη διαφθορά, τά-

ναντία άμα πάθη πάσχη, ποτέ ριγών θέρηται καί θερμαινό

μενος ενίοτε ψύχηται, ζητών οϊμαι τό μέν έχειν, τον δέ άπαλ-

λάττεσθαι, τό δή λεγόμενον πικρφ γλυκύ μεμειγμένον, μετά 

δνσαπαλλακτίας παρόν, άγανάκτησιν καί ύστερον σύντασιν 

d άγρίαν ποιεϊ. 

ΠΡΩ. Καί μόλα αληθές τό νϋν λεγόμενον. 

ΣΩ. Ούκοΰν αί τοιούτοι μείξεις ai μεν εξ Ισων είσί 

λυπών τε καί ηδονών, αί δ' έκ τών έτερων πλειόνων ; 

ΠΡΩ. Πέος γάρ ού ; 

ΣΩ. Λέγε δή τάς μέν, δταν πλείονς λΰπαι τών ηδονών 

γίγνωνται—τάς τής ψώρας λεγομένας νυνδή ταύτας εΐναι 
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Σ Ω . Τίς άπρεπες· τοΰτες πού μισοΰν απόλυτα αυτοί 
πού τους ονομάσαμε ανάποδους ( 1 0 6 ) . 

Π Ρ Ω . Ποιες; 
Σ Ω . Τίς γιατριές τής ψώρας π.χ. μέ τό τρίψιμο καί 

δλα τά παρόμοια πού δέν χρειάζονται άλλη θεραπεία. Αυ
τή την κατάσταση πού δημιουργείται τότε σέ μάς, πώς νά 
τήν ποΰμε, γιά δνομα τών θεών; ήδονη ή λύπη ; (10β.) 

Π Ρ Ω . Αυτό, Σωκράτη, μοιάζει νά είναι ένα κακό α
νάμικτο. 

ΣΩ. Δέν τό έκανα γιά τό Φίληβο, νά φέρω αύτη τή b 
συζήτηση (107). Άλλα, Πρώταρχε, χωρίΓ τίς ήοονες αυτές 
καί 6σες τίς ακολουθούν, δέ θα μπορούοαμτ, άν δέν τις τ-
ξετάζαμε, σχεδόν ποτέ νά ξεχωρίσουμε αυτό πού ζητούμε 
τώρα. 

Π Ρ Ω . Ά ς προχωρήσουμε, λοιπόν, στίς συγγ :'νικές 
των. 

ΣΩ. Έννοεΐς εκείνες πού μέ τήν ανάμιξη μετέχουν 
καί στίς δύο καταστάσεις; 

ΠΡΩ. Ασφαλώς. 

Σ Ω . Υπάρχουν, λοιπόν, αναμίξεις, άλλες στό σώμα 
μέσα στό ίδιο τό σώμα καί άλλες πάλι τής ψυχής μέσα στην e 
ψυχή' καί τέλος θά ανακαλύψουμε λύπες καί τής ψυχής καί 
τοΰ σώματος ανακατωμένες μέ ηδονές, πού ονομάζονται 
άλ>οτε καί οί δύο μαζί ηδονές κι άλλοτε λύπες. 

ΠΡΩ. Πώς; 

ΣΩ. "Οταν κάποιος σττν αποκατάσταση ή στην κατα
στροφή δοκιμάζη σύγχρονα τις αντίθετες καταστάσεις, δ
ταν δηλαδή ζεσταίνεται ένώ κρνώνει καί μερικές φορές 
κρυώνρι τη στιγμή πού Ζεσταίνεται, ζητώντας, νομίζω, να 
απόκτηση τό ένα καί νά γλυτώση άπό τό άλλο, αυτό πού 
λέμε γλυκό ανακατωμένο μέ πικρό, πού παρουσιάζεται μα
ζί μέ τή δυσκολία νά άπαλλαγοΰμο, δημιουργεί δυσφορία 
καί ύστερα μιαν άγρια υπερένταση. d 

ΠΡΩ. Είναι απολύτως αληθινά αυτά πού λές τώρα. 

Σ Ω . Οί τέτο*ες άναμίξης, λοιπόν, άλλες περιέχουν 
ίσες λύπες καί ηδονές καί άλλες περισσότερο τό Ινα άπό 
τά δύο; 

Π Ρ Ω . Πώς δχι; 
Σ Ω . Πάρε, λοιπόν, πρώτα αυτές. Ό τ α ν οί λύπες εί

ναι περισσότερες άπό τίς ηδονές—αυτές εΐναι τής ψώρας, 
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καί τάς τών γαργαλισμών—οπόταν εντός τό ζέον ή καί 

τό φλεγμαϊνον, τή τρίψει δέ καί τή κνήσει μή έφικνήταί 

θ τις, τό δ' έπιπολής μόνον διαχέη, τοτέ φέροντες είς πυρ αυτά 

καί είς τουναντίον άπορίαις μεταβάλλοντες ενίοτε αμήχανους 

ήδονάς, τοτέ δέ τουναντίον τοϊς εντός προς τά τών εξω, λύπας 

ήδοναϊς συγκερασθείσας, εις όπότερ' αν ρέψη, παρέσχοντο 

τφ τά συγκεκριμένα βία διαχεϊν ή τά διακεκριμένα συγχεΐν 

47a. —[«αί] όμοΰ λύπας ήδοναϊς παρατιθέιαι. 

ΠΡΩ. 'Αληθέστατα. 

ΣΩ. Ούκοΰν οπόταν αύπλείων ήδονη.κατά <τά> τοιαύτα 

πάντα σνμμειχθή, τό μέν νπομεμειγμένον τής λύπης γαρ

γαλίζει τε καί ήρεμα άγανακτεΐν ποιεί, τό δ' αύ τής ηδονής 

πολύ πλέον έγκεχνμένον συντείνει τε και ενίοτε πηδάν ποιεϊ, 

καί παντοία μέν χρώματα, παντοία δέ σχήματα, παντοία δέ 

πνεύματα άπεργαζόμενον πάσαν έκπληξιν καί βοάς μετά 

αφροσύνη^, ενεργάζετα- ; 

b ΠΡΩ. Μάλα γε. 

ΣΩ. Καί λέγειν τε, ώέτσϊρε, αυτόν τε περί έαντοϋ ποιεϊ 

καί άλλων ώς ταύταις ταϊς ήάοναϊς τερπόμενος οίον αποθνή

σκει- καί ταύτας γε δή παντάπασιν άεί μεταδιώ^ει τοσούτφ 

μάλλον δσφ άν άκολαστότερός τε καί άφρονέστερος ών 

τνγχάνη, καί καλεί δή μεγίστας ταύτας, καί τόν έν ανταις 

δτι μάλιστ* αεί ζώντα εύδαιμονέστατον καταριθμείται. 

ΠΡΩ. Πάντα, ώ Σώκρατες, τά συμβαίνοντα προς τών 

πολλών ανθρώπων είς δόξαν διεπέρανας. 

c ΣΩ/· Περί γε τών ηδονών, ώ Πρώταρχε, τών έν τοις 

κοινοΐς παθήμασιν αντον τοΰ σώματ3ς τών επιπο?*ής τε καί 

εντός κερασθέντων περί δέ γ' ών ψυχή σώματι τάναντία 

συμβάλλεται, λύπην τε άμα προς ήδονήν καί ήδονήν προς 

λύπην, ώσχ'\εις μίαν αμφότερα κράσιν ίέναι, ταϋτα εμπροσθε 

μένδιήλθομεν, ώς, όπόταν[αύ]κενώται, πληρώσεως έπιθνμεϊ, 

καί έλπίζων μέν χαίρει, κενούμενος δέ άλγει, ταϋτα δέ τότε 
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πού λέγαμε τώρα δά, καί τών ναργαλητών—,όπότε αυτό 
πού ζεματά καί έχει φλεγμονή εΐναι στό εσωτερικό καί δέν 
τό φτάνει κανείς μέ τό τρίψιμο καί μέ τό ξύσιμο, άλλα δια
σκορπίζει μόνο τά επιφανειακά. Σέ τέτοια περίπτωση, άλ
λοτε μέ τό νά τά βάλουμε στή φωτιά ή στό αντίθετο, άλλα- C 
ζοντας κάποτε τή δυσφορία προκαλούν αφάνταστες ηδονές, 
κι άλλοτε προκαλοΰν στά μέσα, <sk αντίθεση μέ τά έξω, α
νάλογα ποΰ γέρνει τό βάρος, λύπες άνακατωμένι-ς μέ ηδο
νές, μέ τό νά διασκορπίζουν βίαια δσα ήταν συγκεντρωμένα 
ή μέ τό νά συγκεντρώνουν δσα ήταν διασκορπισμένα καί 
νά βάζουν μαζί τίς λύπες δίπλα στίς ηδονές ( Ι 0 Β,. 47 

Π Ρ Ω . 'Απολύτως αληθινό. 
Σ Ω . Ό τ α ν , λοιπόν, πάλι σ' δλες τίς τέτοιες αναμί

ξεις ή ηδονή είναι περισσότερη, ή μικρή ποσότητα τής λύ
πης πού έχει άναμιχθή προκαλεί γαργάλημα καί ένα ήρ;-
μο ερεθισμό* άπό τήν άλλη ή ποσότητα τής ηδονής, πού εί
ναι χυμένη μέσα πολύ περισσότερη, δημιουργεί ένταση και 
μερικές φορές προκα>εϊ πηδήματα καί δημιουργώντας λο-
νής-λογής χρο'ματα καί λογής-λογής χειρονομίες καί λο-
γής-λογης φυσήματα προξενεί μιά γενική διέγερση καί 
κραυγές μανίας ; (1 0 9) 

Π Ρ Ω . Ασφαλώς. b 
ΣΩ. Καί τον καλεί, φίλε μου, νά λέη καί ό ÏBioc γιά 

τόν εαυτό του καί οί άλλοι δτι πεθαίνει άπό τήν ευχαρίστη
ση πού τοΰ δίνουν αυτές οί ηδονές. Καί δσο πιό άμυαλος 
καί ακόλαστος τυχαίνει νά είναι, τόσο πιό πολύ μέ κάθε 
τρόπο τίς κυνηγά πάντα καί τίς ονομάζει μέγιστες καί δ-
ποιον ζή πάντα δσο πιό πολύ μπορεί μέσα σ' αύτες τόν λο
γαριάζει τόν πιό ευτυχισμένο. 

ΠΡΩ. "Εχεις έκ6έσει θαυμάσια, Σωκράτη, δσα οί πιό 
πολλοί άνθρωποι νομίζουν. 

Σ Ω . Ναί, Πρώταρχε- γιά τίς ηδονές τοϋ σώματος, 0 
πού είναι ανάμιξη μέσα σέ μιά κοινή κατάσταση εξωτερι
κών καί εσωτερικών ερεθισμών ( u o ) . Γι' αυτές δμως, 
στίς οποίες ή ψυχή προσφέρει στοιχεία αντίθετα προς τό 
σώμα, λύπη απέναντι στην ηδονή καί σύγχρονα ηδονή στή 
λύπη, ώστε καί τά δύο νά προχωρήσουν σ' ένα ενιαίο μίγμα, 
αύτάτά εξετάσαμε πρωτύτερα ( 1 U)* τότε λέγαμε δτι, δταν 
άδειάζη, επιθυμεί τό γέμισμα καί χαίρει μ' αυτή τήν ελ
πίδα, ένώ πονά τή στιγμή πού άδ-αάζει.Τότε δμως δέ φέραμε 
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d μέν ούκ έμαρτυράμεθα, νϋν δέ λέγομεν ώς ψυχής προς σώμα 
διαφερομένης έν πασι τούτοις πλήθει άμηχάνοις ούσι μεϊξις 
μία λύπης τε καί ηδονής σνμπίπτει γιγνομένη. 

ΠΡΩ. Κινδννεύεις ορθότατα λέγειν. 

ΣΩ. "Ετι τοίννν ήμϊν τών μείξεων λύπης τε καί ηδονής 
λοιπή μία. 

ΠΡΩ. Ποία, φής ; 

ΣΩ. "Ην αυτήν τήν ψνχήν αύτη πολλάκις λαμβάνειν 
σύγκρασιν έφαμεν. 

ΠΡΩ. Πώς ούν δή τοΰτ' αυτό λέγομεν ; 

e ΣΩ. Όργήν καί φόβον καί πόθον καί θρήνον καί έρωτα 
και ζήλον καί φθόνον καί δσα τοιαύτα, άρ' ούκ αυτής τής 
ψοχήζ τίθεσαι ταύτας λύπας τινάς ; 

ΠΡΩ. "Εγωγε. 

ΣΩ. Ούκοΰν αύτάς ηδονών μεστός ενρήσομεν αμήχανων; 
*Η δεόμεθα ύπομιμνήσκεσθ-ιι [τό <έν> τοις θνμοϊς καί ταϊς 
όργαΐς,] τό 

δς τ' έφέηκε πολύφρονά περ χαλεπήναι 
δς τε πολύ γλνκίων μέλιτος καταλειβομένοιο, 

48& και τάς έν τοις θρήνοις καί πόθοις ήδονάς εν λύπαις ούσας 
αναμεμειγμένος ; 

ΠΡΩ. Ούκ, άλλ' ούτω ταϋτά γε καί ούκ άλλως άν 
σνμβαίνοι γιγνάμενα. 

ΣΩ. Καί μήν καί τάς γε τραγικάς θεωρήσεις, δταν άμα 
χαίροντες κλάωσι, μέμνησαι ; 

ΠΡΩ. Τί δ' ού ; 

ΣΩ. Τήν δ' έν ταις κωμφδίαις διάθεσιν ημών τής ψνχής, 
άρ' οϊσθ' ώς έστι καν τούτοις μεϊξις λύπης τε και ηδονής ; 

ΠΡΩ. Ού πάνν κατανοώ. 

b ΣΩ. Παντάπασι γάρ ού ρφδιον, ώ Πρώταρχε, έν τούτφ 
σνννοεϊν τό τοιούτον εκάστοτε πάθος. 

ΠΡΩ. Ούκοΰν ώς γ* εοικεν έμοί. 

ΣΩ. Λάβωμέν γε μήν αυτό τοσούτφ μάλλον δσφ σκο-
τεινότερόν έστιν, Ινα καί έν άλλοις êçov καταμαθεΐν τις οΐός 
τ' ή μεϊξιν λύπης τε καί ηδονής. 
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αποδείξεις γι ' αυτά' τώρα, λοιπόν, λέμε δτι, δταν ή ψυχή d 
βρίσκεται σέ αντίθεση προς τό σώμα, σ' δλες αυτές τΙς πε
ριπτώσεις, πού είναι αναρίθμητες, δημιουργείται μ(ά μο
ναδική ανάμιξη Λύπη*: καί ήδ2νήΓ. 

Π Ρ Ω . Σα νά είναι πολύ σωστά δσα AÀC. 
Σ Ω . Ά π ό τίς αναμίξεις, λοιπόν, της λύπης καί της 

ήδονήν μας απομένει ακόμα μία. 
Π Ρ Ω . Ποιάν έννοεΐς; 
Σ Ω . Αύτη την ανάμιξη πού είπαμε δτι ή ίδια ή ψυχή 

αντιλαμβάνεται μέσα της Ι " 2 ) . 
Π Ρ Ω . Τί εννοούμε, λοιπόν, μ' αυτό ακριβώς; 
Σ Ω . Την οργή καί τό φόβο καί τόν πόθο καί τό θρή- Q 

νο καί τόν έρωτα καί τή ζήλεια καί τό φθόνο καί δλα τά 
παρόμοια δέν τά θεωρείς δτι εΐνυι κάποιες λύπες τής ίδιας 
" Κ Ψυχής: 

Π Ρ Ω . Ναί. 
Σ Ω Θά τίς βρούμε, λοιπόν, μεστές άπό αφάνταστες 

ηδονές ; ή χρειάζεται νά θυμηθούμε τό 
(κ: ή μάνητα συχνά) π ο ύ έ κ ό ρ ω σ ε κ α ί γ ν ω σ τ ι 
κ ο ύ ς ά κ ό μ α / κ α ί π ι ό γ λ υ κ ι ά ά π * τ ό μ έ λ ι 
μ έ σ α μ α ς τ ό σ τ α λ α χ τ ό (ανεβαίνει) ( " ' J 
καί τίς ηδονές πού είναι ανακατωμένες μέ λύπες στά 48a 
πένθη καί στους πόθους ; 

Π Ρ Ω . "Οχι, άλλα έτσι μόνο θά μποροΰσαν νά συμ-
βοΰν αυτά τά πράματα κι δχι αλλιώς. 

Σ Ω . Καί βέβαια θυμάσαι τίς τραγικές παραστάσεις, 
δταν κλαίνε τήν ίδια στιγμή πού χαίρονται ; ( U 1 ) 

Π Ρ Ω . Πώς δχι ; 
Σ Ω . Καί τήν ψυχική μας διάθεση στίς κωμωδίες, 

ξέρε ις άρανε πώς υπάρχει καί σ' αυτά μέσα ανάμιξη λύπης 
καί ηδονής ; 

Π Ρ Ω . Δέν τό καταλαβαίνω πολύ καλά. 
Σ Ω . Δέν εΐναι βέβαια απολύτως εύκολο, Πρώταρχε, b 

νά καταλάβη κανείς μέσα σ' αυτό μιά παρόμοια κάθε φο
ρά κατάσταση. 

Π Ρ Ω . Γιά μένα τουλάχιστο, δπως μοΰ φυίνεται, δέν 
εΐναι. 

Σ Ω . Ά ς τό πάρουμε, λοιπόν, αυτό' κι δσο πιό σκο
τεινό εΐναι, τόσο πιό πολύ πρέπει, -jià νά μπορή κανείς νά 
καταλάβη εύκολώτερα καί σέ άλλες περιπτώσεις τήν ανά
μιξη τήί- λύπης κχί τή^ ηδονής. 
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ΠΡΩ. Λέγοις άν. 

ΣΩ. Τό τοι νννδή ρηθέν όνομα φθόνου πότερο λύπην 

τινά ψυχής θήσεις, ή πώς ; 

ΠΡΩ. Ούτως. 

ΣΩ. 'Αλλά μήν ό φθόνων γε έπί κακοϊς τοις τών πέλας 

ήδόμενος άναφανήσεται. 

C ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. Κακόν μήν άγνοια καί ήν δή λέγομεν άβελτέραν 

έξιν. 

ΠΡΩ. ΤΙ μήν ; 

ΣΩ. 'Εκ δή τούτων ίδέ τό γελοϊον ήντινα φύσιν έχει. 

ΠΡΩ. Λέγε μόνον. 

ΣΩ. "Εστιν δή πονηρία μέν τις τό κεφάλαιον, έξεώς 

τίνος έπίκλην λεγομένη· τής Ô' αύ πάσης πονηρίας έστι 

τουναντίον πάθος έχον ή τό λεγόμενον υπό τών έν Δελφοΐς 

γραμμάτων. 

ΠΡΩ. Τό «γνώθι οαντόν» λέγεις, ώ Σώκρατες ; 

d ΣΩ. "Εγωγε. Τουναντίον μήν έκείνφ δήλον δτι τό 

μηδαμή -^ιγνώ^κειν αυτόν λεγόμενον ύπό τοϋ γράμματος 

άν εϊη. 

ΠΡΩ. Τί μήν ; 

ΣΩ. ΎΩ Πρώταρχε, πειρώ δέ αυτό τοΰτο τριχή τέμνειν. 

ΠΡΩ. Πή φής ; Ού γάρ μή δυνατός ώ. 

ΣΩ. Λέγεις δή δεϊν εμέ τοΰτο διελέσθαι τά νΰν ; 

ΠΡΩ. Λέγω, καί δέομαι γε προς τώ λέγειν. 

ΣΩ. ΎΑρ' ούν ού τών άγνοούντων αυτούς κατά τρία 

ανάγκη τοΰτο τό πάθος πάαχειν έκαστον ; 

ΠΡΩ. Πώς ; 

e ΣΩ. Πρώτον μέν κατά χρήματα, δοξάζειν είναι πλον-

σιώτερον ή κατά τήν αυτών ούσίαν. 

ΠΡΩ. Πολλοί γοΰν είσιν τό τοιούτον πάθος έχοντες. 

ΣΩ. Πλείους δέ γε οι μείζους καϊ καλλίονς αυτούς δοξά-
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Π Ρ Ω . ΣυνέχίΓε λοιπόν. 
Σ Ω . Τό Ονομα τοΰ φθόνου πού αναφέραμε τώρα δά, 

"θά τό θεώρησης κάποια λύπη τής ψυχήί:, ή τί άλλο ; 
Π Ρ Ω . Αυτό. 
Σ Ω . Άλλα βέβαια εκείνος πού φθονεί θά φανή πώς 

χαίρεται για τά κακά τών διπλανών του. 
Π Ρ Ω . Πάρα πολύ. e 
Σ Ω . Ή άγνοια (1 1 5) βέβαια είναι κακό, τό ίδιο κα

θώς κύτό πού ονομάζουμε χαζομάρα. 
Π Ρ Ω . Ασφαλώς. 
Σ Ω . Κοίταξε, λοιπόν, σά συνέχεια, ποια είναι ή φύ

ση τοΰ γελοίου. 
Π Ρ Ω . Λέγε. 

Σ Ω . Είναι βέβαια ουσιαστικά μιά κακότητα, πού 
παίρνει τό ονομά της άπό κάποια ιδιαίτερη διάθεση* άπό 
τό σύνολο πάλι τής κακότητας είναι ένα μέρος πού έχει 
τήν αντίθετη κατάσταση άπό κείνη πού λέν τά Δελφικά 
γράμματα. 

Π Ρ Ω . Εννοείς τό «Γνώθι σαυτόν», Σωκράτη. 
Σ Ω . Μάλιστα. Εΐναι φανερό πώς τό αντίθετο σ* έ- d 

κείνο θά ήταν, άν έλεγαν τά γράμματα: μή γνωρίζης κα
θόλου τόν εαυτό σου. 

ΠΡΩ. Ασφαλώς. 

Σ Ω . Προσπάθησε, λοιπόν, Πρώταρχε, νά χωρίσης 
σέ τρία αυτό ακριβώς. 

Π Ρ Ω . Πώς εννοείς; Φοβούμαι πώς δέ θά τά κατα
φέρω. 

Σ Ω . Λές, λοιπόν, δτι έγώ πρέπει νά τό διαιρέσω τώρα; 
Π Ρ Ω . Tè λέω" καί οχι μόνο τό λέω, άλλα καί παρα

καλώ. 
Σ Ω . Ά ρ α γ ε ό καθένας άπ* δσους άγνοοΰν τόν εαυ

τό τους δέν εΐναι ανάγκη νά δοκιμάζη αότή τήν κατάστα
ση κατά τρείς τρόπους ; ( l i e ) 

Π Ρ Ω . Πώς; 

Σ Ω . Πρώτα σχετικά μέ τά χρήματα* νά νομίζουν πώς θ 
εΐναι πιό πλούσιοι άπ' δσο είναι σύμφωνα μέ την περιου
σία τους. 

Π Ρ Ω . Είναι βεααια πολλοί πού βρίσκονται σ' αυτή 
τήν κατάσταση. 

Σ Ω . Περισσότεροι δμως αυτοί πού νομίζουν τους έ-
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ζονσι, καί πάντι δσα κατά τό σώμα είναι διαφερόντως τής 

ούσης αύτοϊς αληθείας. 

ΠΡΩ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Πολύ δέ πλείστοι γε οϊμαι περί τό τρίτον είδος τό 

τών έν ταϊς ψυχαϊς διημαρτήκασιν, αρετή δοξάζοντες 

βελτίονς εαυτούς, ούκ δντες. 

ΠΡΩ. Σφόδρα μέν ούν. 

49a. ΣΩ. Τών αρετών δ' άρ' ού σοφίας πέρι τό πλήθος 

πάντως αντεχόμενον μεατόν ερίδων καί δοξοσοφίας εστί 

ψευδούς ; 

ΠΡΩ. Πώς δ' ού ; 

ΣΩ. Κακόν μέν δή πάν άν τις τά τοιούτον εΙπών ορθώς 

άν εϊποι πάθος. 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. Τοΰτο τοίνυν έτι διαιρετέον, ώ Πρώταρχε, δίχα, 

ει μέλλομεν τόν παιδικόν ίΟόντες φθόνον άτοπον ηδονής καί 

λύπης δψεσθαι μεϊξιν. Πώς ούν τεμνομεν δίχα, λέγεις ; 

b Πάντες όπόσοι τούτην τήν ψενδή δόξαν περί έαντών άνοή-

τως δοξάζονσι, καθάπερ απάντων ανθρώπων, καί τούτων 

άναγκαιότατον επεσθαι τοις μέν ρώμην αυτών καί δύναμιν, 

τοις δέ οϊμαι τουναντίον. 

ΠΡΩ. Ανάγκη. 

ΣΩ. Ταύτη τοίνυν δίελε, καί Οσοι μεν αυτών είσι μετ' 

ασθενείας τοιούτοι καί αδύνατοι καταγελώμενοι τιμωρεϊσθαι, 

γελοίους τούτονς φάσκων είναι τάληθή φθέγξη' τους δέ 

δυνατούς τιμωρεϊσθαι καί ισχυρούς φοβερούς καί εχθρούς 

e προσα->·ορευων όρθότατον τούτων σαντώ λόγον αποδώσεις. 

"Αγνοια γάρ ή μέν τών ισχυρών έχθρα τε καί αισχρά — 

βλαβερά γάρ καί τοις πέλας αυτή τε καί οσαι είκόνες 

αυτής είσιν—ή σ' ασθενής ήμϊν τήν τών γελοίων εϊληχε 

τάξιν τε καί φύσιν. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα λέγεις. Άλλα γάρ ή τών ηδονών 

καί λυπών μεϊξις έν τούτοις ούπω μοι καταφανής. 
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αυτούς των μεγαλύτερους καί ωραιότερους καί πώς δλες 
xìc ίδιóτητεc τοΰ σώματος τις έ'χουν σέ βαθμό ά\ώτερο άπό 
εκείνο πού έχουν στην πραγματικότητα. 

ΠΡΩ. Βέβαια. 
Σ Ω . "Ομως οί πολύ περισσότεροι κάνουν, νομίζω, τό 

σφάλμα σχετικά μέ τότρίτο είδος, τίς ψυχικές δηλαδή ιδι
ότητες φαντάζονται τους εαυτούς των καλύτερους στην 
αρετή, χωρίς νά είναι. 

Π Ρ Ω . Απολύτως σωστά. 

ΣΩ. Καί άπό τις αρετές πάλι, γιά τή σοφία ή μάζα, 49a 
προσπαθώντας νά την πιάση μέ κάθε τρόπο, εΐναι γεμάτη 
τσακωμούς καί μιά ψεύτικη φανταστική σοφία(1 1 7). "Η δχι; 

Π Ρ Ω . Πώς δχι; 

Σ Ω . Ά ν λοιπόν χαρακτήριζε κανείς κάθε τέτοια κα-
τάσταοη κακό, θά τή χαρακτήριζε σωστά. 

ΠΡΩ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Πρέπει,λοιπόν, Πρώταρχε, νά διαιρέσουμε α

κόμα καί τοΰτο σέ δύο, άν πρόκειται νά δοΰμε τόν παιδιά
στικο φθόνο καί έτσι ν' αντικρίσουμε μιά παράξενη ανάμι
ξη ηδονής καί λύπης. Πώς, λοιπόν, λές οτι τό χωρίζουμε 
σέ δύο; (1 1 8) Όλοι δσοι έχουν ανόητα γιά τους εαυτούς των b 
τούτη τήν ψεύτικη ιδέα, αυτούς είναι ανάγκη, δπως ακρι
βώς καί Ολους τους ανθρώπους, νάτούς συνοδεύη άλλους ά π ' 
αυτούς δύναμη καί ρώμη, ένώ άλλους, νομίζω, τό αντίθετο. 

ΠΡΩ. Αναγκαστικά. 

ΣΩ. Μ' αυτή τή βάση, λοιπόν, κάνε τή διαίρεση* δσοι 
Ιχουν τέτοια γνώμη καί σύγχρονα εΐναι αδύναμοι καί εί
ναι ανίκανοι, δταν τους κοροϊδεύουν, νά εκδικηθούν, άν πής 
πώς αυτοί είναι γελοίοι, θά πής τήν αλήθεια* Οσους πάλι 
έχουν τή δύναμη νά εκδικηθούν καί είναι δυνατοί, ονομά
ζοντας τους φοβερούς καί μισητούς θά δώσης στον εαυτό e 
σου τόν πιό σωστό ορισμό γι 'αυτούς ( 1 1 9 ) . Γιατί ή άγνοια 
τών δυνατών είναι καί μισητή καί αισχρή—γιατί εΐναι βλα
βερή καί στους γύρω καί ή ίδια καί δσες είναι είκόνες της— 
ένω τής αδύναμης ή μοίρα γιά μάς εΐναι νά τή βάζουμε στή 
σειρά καί στή φύση τών γελοίων. 

ΠΡΩ. Πολύ σωστά τό λές. Άλλα βέβαια δέ βλέπω 
ακόμα καθαρά μέσα σ' αυτά τήν ανάμιξη τών ηδονών καί 
τών λυπών. 
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ΣΩ. Τήν τοίνυν τοΰ φθόνου λαβε δύναμιν πρώτον. 

ΠΡΩ. Λέγε μόνον. 

d ΣΩ. Λύπη τις άδικος έστι που καί ηδονή ; 

ΠΡΩ. Τοΰτο μέν ανάγκη. 

ΣΩ. Ούκοΰν έπί μεν τοις τών εχθρών κακοϊς ούτ' 
άδικον ούτε φθονερόν έστι τό χαίρειν ; 

ΠΡΩ. Τί μήν ; 

ΣΩ. Τά δέ γε τών φίλων ορώντας εστίν δτε κακά μή 
λνπεϊσθαι, χαίρειν δέ, άρα ούκ άδικόν έστιν ;• 

ΠΡΩ. Πώς δ' ού ; 

ΣΩ. Ούκοΰν τήν άγνοιαν εϊπομεν δτι κακόν πάσιν ; 

ΠΡΩ. 'Ορθώς. 

ΣΩ. Τήν ούν τών φίλων δοξοσοφίον καί δοξοκαλίαν 
e καί δσα νυνδή διήλθομεν, έν τρισίν λέγοντες εϊδεσιν γίγνε

σθαι, γελοία μέν όπόσο ασθενή, μισητά δ' όπόσα έρρωμένα, 
<φώμεν> ή μή φώμεν Οπερ είπον άρτι, τήν τών φίλων έξιν 
ταύτην δταν έχη τις τήν άβλαβη τοις άλλοις, γελοίαν εΐναι ,*~ 

ΠΡΩ. Πάνν γε. 

ΣΩ. Κακόν Ô' ούχ όμολογοΰμεν αυτήν άγνοιάν γε 
ούσαν είναι ; 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. Χαίρομεν δέ ή λνπούμεθα, δταν έπ' αύτη γελώμεν ; 

50Ά ΠΡΩ. Δήλον δτι χαίρομεν. 

ΣΩ. Ήδονήν δέ έπί τοις τών φίλων κακοϊς, ού φθόνον 
έφαμεν είναι τόν τοΰτ' άπεργαζόμενον ; 

ΠΡΩ. Ανάγκη. 

ΣΩ. Γελώντας άρα ημάς έπί τοις τών φίλων γελοίοις 
φησίν ό λόγος, κεραννύντας ήδονήν αύ φθάνω, λύπ^) τήν 
ήδονήν σνγκεραννύναι- τόν γάρ φθόνον ώμολογήσθαι λύπην 
ψνχής ήμϊν πάλαι, τό δέ γελάν ήδονήν, άμα γίγνεσθαι δέ 
τούτφ εν τούτοις τοις χρόνοις. 

ΠΡΩ. Αληθή. 

b ΣΩ. Μηνύει δή νϋν ό λόγος ήμϊν ένθοήνοις τε και εν 
τραγφδίαις <καί κωμφδίαις>, μή τοϊς δράμασι μόνον άλλα 
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Σ Ω . Πάρε, λοιπόν, πρώτα-πρώτα τή δύναμη τοΰ 
φθόνου. 

Π Ρ Ω . Λέγε. 
ΣΩ. 'Τπάρχει, θαρρώ, μιά ηδονή καί μιά λύπη άδι- d 

κη; 
ΠΡΩ. Αυτό εΐναι αναγκαίο. 
ΣΩ. Τό νά χαίρεσαι, λοιπόν, γιά τά κακά τών εχθρών 

δέν εΐναι οΰτε άδικο ούτε φθόνος; 
Π Ρ Ω . Ασφαλώς δχι. 
Σ Ω . Ό μ ω ς νά βλέπης κάποτε τά κακά τών φίλων 

καί νά μή λυπάσαι, άλλα νά χαίρεσαι, δέν είναι άδικο; 
Π Ρ Ω . Πώς δχι; 
Σ Ω . Καί είπαμε δτι ή άγνοια είναι γιά δλους κακό; 
Π Ρ Ω . Σωστά; 

ΣΩ. Τήν ιδέα, λοιπόν, τών φίλων μας γιά σοφία και 
τήν ίδέα γιά ομορφιά καί δσα τώρα δά αναφέραμε, e 
είπαμε οτι δημιουργούνται σέ τρία είδη καί δτι εΐναι γε
λοία δσα είναι αδύναμα, καί μισητά δσα δυνατά. Νά παρα-
δεχθοΰμε ή δχι αυτό πού τώρα μόλις εΐπα, δτι δηλαδή ή 
διάθεση τών φίλων μας, δταν έχη κανείς αυτή πού δέ βλά 
πτει τους άλλους, είναι γελοία; 

Π Ρ Ω . Ασφαλώς. 
ΣΩ. Δέν παραδεχόμαστε δμως δτι αύτη εΐναι κακό^ 

άφοΰ είναι άγνοια; 
Π Ρ Ω . Απολύτως. 
ΣΩ. Καί χαιρόμαστε ή λυπόμαστε δταν γελούμε γ ι ' 

αυτή; 
Π Ρ Ω . Εΐναι φανερό πώς χαιρόμαστε. 50a 
Σ Ω . Καί τήν ηδονή γιά τά κακά τών φίλων, δέν εί

παμε δτι ό φθόνος εΐναι πού τή γεννά; (1 2 0) 
ΠΡΩ. Αναγκαστικά. 

Σ Ω . "Οταν γελοΰμε, συνεπώς, γιά τά γελοία τών φί
λων μας, λέει ή συζήτηση μας tiret, ανακατώνοντας ή δονή 
μέ φθόνο ανακατώνουμε σύγχρονα καί ηδονή μέλύπη· για
τί συμφωνήσαμε άπό ώρα πολλή δτι ό φθόνος εΐναι λύπη 
τής ψυχής καί τό γέλοιο ηδονή καί δτι αυτά τά δύο συνυ
πάρχουν σέ τέτοιες περιστάσεις. 

ΠΡΩ. Εΐναι/ αλήθεια. 
Σ Ω . Τώρα, λοιπόν, ή συζήτηση μας δείχνει δτι καί b 

στους θρήνους καί στίς τραγωδίες καί κωαωδίες ( 1 ί Χ ) δχι 
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καί τή τοΰ βίου σνμπάση τραγωδία καί κωμφδία, λύπας 

ήδοναϊς άμα κεράνννσθαι, καί έν άλλοις δή μνριοις. 

ΠΡΩ. Αδύνατον μή όμολογεϊν ταϋτα, ώ Σώκρατες, 

ει καί τις φιλονικοί πάνν προς τάναντία. 

ΣΩ. Όργήν μήν καί πόθον και θρήνον καί φόβον καί 

e έρωτα καί ζήλον καί φθόνον προνθέμεθα καί όπόσα τοιαϋτα, 

έν οϊς εφαμεν εύρήαειν μειγνύμενα τά νΰν πολλάκις λε

γόμενα. "Η γάρ ; 

ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ. Μανθάνομεν ούν δτι θρήνου πέρι καί φθόνου 

καί οργής πάντα έστι τά νυνδή διαπερανθέντα ; 

ΠΡΩ. Πώς γάρ ού μανθάνομεν ; 

ΣΩ. Ούκοΰν πολλά έτι τά λοιπά ; 

ΠΡΩ. Καί πάνυ γε. 

ΣΩ. Διά δή τίμάλισθ' ύπολαμβάνεις με δεΐξαί σοι τήν 

έν τή κωμφδία μεϊξιν ; άρ' ού πίστεως χάριν, δτι τήν γε εν 

d τοις φόβοις καί ερωσι καί τοις άλλοις ρρ\διον κροσιν επι

δείξαν λαβόντα δέ τούτο παρά σαυτφ άψεϊναί με μηκέτι 

έπ' εκείνα Ιόντα Οεϊν μηκύνειν τους λόγους, άλλ' απλώς 

λαβείν τοΰτο, δτι καί σώμα άνευ ψυχής καί ψυχή άνεν 

σώματος καί κοινή μετ' αλλήλων εν τοις παθήμασι μεστά 

έστι σνγκεκραμένης ηδονής λύπαις ; Νΰν ούν λέγε πότερα 

άφίης με ή μέσος ποιήσεις νύκτας ; Ειπών δέ σμικρά οϊμαι 

σου τεύξεσθαι μεθεϊναί με' τούτο»» γάρ απάντων αύρων 

e έθελήσω σοι λόγον δούναι, τά νΰν δέ έπί τά λοιπά βούλομαι 

στέλλεσθαι προς τήν κρίσιν ήν Φίληβος έπιτάττει. 

ΠΡΩ. Καλώς είπες, ώ Σώκρατες· άλλ' δσα λοιπά ήμϊν 

διέξελθε δπη σοι φίλον. 

ΣΩ. Κατά φύσιν τοίνυν μετά τάς μειχθείσας ήδονάς 

ύπό δή τίνος ανάγκης έπί τάς άμείκτους πορευοίμεθ' άν έν 

τφ μέρει. 

Sia. ΠΡΩ. Κάλλιστ' είπες. 

ΣΩ. 'Εγώ δή πειράσομαι μεταβολών σημαίνειν ήμϊν 

ΦΙΛΗΒΟΣ IM 

«όνο στό θέατρο,άλλασέδλόκληρητήντραγωδίακαί κωμω
δία τής ζωής ( l î a) οίλύπες ανακατώνονται μαζί μέ τίς ηδο
νές* τό ΐδιο βέβαια καί σέ χίλιες άλλες περιπτώσεις. 

Π Ρ Ω . Είναι αδύνατο νά μή συμφωνήση κανείς σ'αύ-
•τά, Σωκράτη, άν καί δέν είχε μεγάλη δρεξη ν* άγωνισθή γιά 
τά αντίθετα. 

Σ Ω . Τήν Οργή και τόν πόθο καί τό θρήνο καί τό φόβο 
καί τόν έρωτα καί τή ζήλεια καί τό φθόνο καί ολα τά παρό- 0 
uoia τά αναφέραμε πρώτα. Σ ' αότάείπαμε πώς βρίσκονται 
ανακατωμένα αυτά πού πολλές φορές τώρα μνημονεύουμε. 
"Ετσι δέν είναι; 

ΠΡΩ. Ναί. 
ΣΩ. Καταλαβαίνουμε δτι αυτά πού είπαμε τώρα διε

ξοδικά είναι δλα τά σχετικά μέ τό θρήνο και τό φθόνο καί. 
τήν οργή; 

Π Ρ Ω . Πώς δέν τό καταλαβαίνουμε; 
ΣΩ. Απομένουν, λοιπόν, ακόμη πολλά; 
Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 

ΣΩ. Γιατί, λοιπόν, νομίζεις δτι σοΰ έδειξα τήν άνά-
μιξ,, τ-ιοπάντων στην κωμωδία; μήπως δχι γιά νά σέ πεί
σω, μιά καί το ανακάτωμα στους φόβους καί στους έρωτες d 
καί --* άλλα είναι πιο εύκολο νά τό παρουσίαση κανείς; κι 
άφοΰ τό κάνεις αυτό δικό σου, νά μέ άπαλλάξης άπό τήν υ
ποχρέωση νά πάω σ* έκεϊνα καινά μακραίνω τή συζήτηση, 
άλλα άπλα νά καταλάβης αυτό: δτι καί τό σώμα χωρίς τήν 
•ψυχή καί ή ψυχή χωρίς τό σώμα καί μαζί τά δύο μεταξύ 
τους σ' αυτές τίς καταστάσεις είναι γεμάτα άπό ηδονή α
νακατωμένη μέ λύπες; Τώρα, λοιπόν, λέγε, θά μ1 άφήσης 
η θά μέ κράτησης ώςτάμεσάνυχτα; (na) Δυό λόγια νά πώ 
καί νομίζω πώς θά σέ καταφέρω νά μ1 άφήσης" γιά δλα αό
τά είμαι πρόθυμος νά σοΰ δώσω εξηγήσεις αύριο, δμως τώ- β 
ρα θέλω νά προχωρήσω στά υπόλοιπα, πού σχετίζονται μέ 
τήν κρίση καί πού μάς ζητά ό Φίληβος. 

Π Ρ Ω . 'Ωραία μίλησες, Σωκράτη' άλλα ανάπτυξε 
ίσα μάς απομένουν, δπως σοΰ αρέσει. 

Σ Ω . "Υστερα, λοιπόν, άπό τίς ανάμικτες ηδονές σύμ
φωνα μέ τή φυσική σειρά θά προχωρήσουμε στή συνέχεια 
αναγκαστικά κάπως προς τις άμικτες. 

Π Ρ Ω . 'Ωραιότατα τό εΐπες. 5 1 * 
ΣΩ. ' Ε γ ώ , λοιπόν, θά προσπαθήσω ν' αλλάξω τό θέ-

Ιϊλ*τω·.»Χ, Φίλτ^ος ' 



130 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

αύτάς. Τοϊς γάρ φάσκουσι λυπών είναι παϋλαν πάσας τάς-

ήδονάς ού πάνυ πως πείθομαι, άλλ' δπερ εϊπον, μάρτνσι 

καταχρώμαι προς τό τίνάς ήδονάς εΐναι δοκούσας, ούσας 

δ' ουδαμώς, καί μεγάλας ετέρας τινάς άμα και πολλάς φαντα-

σθείσας, εΐναι δ* αύτάς σνμπεφυρμένας όμοϋ λύπαις τε καί 

άναπαύσεσιν οδυνών τών μεγίστων περί τε σώματος καί 

ψνχής απορίας. 

b ΠΡΩ. Αληθείς δ' αύ τίνας, ώ Σώκρατες, νπολαμβά-

νων ορθώς τις διανοοϊτ' άν ; 

ΣΩ. Τάς περί τε τά καλά λεγόμενα χρώματα καί περί 

τά σχήματα καί τών οσμών τάς πλείστας και τάς τών 

φθόγγων καί δσα τάς ένδειας άναισθήτονς έχοντα καί 

άλύπους τάς πληρώσεις αίσθητάς καί ηδείας {καθαρός 

λυπών] παραδίδωσιν. 

ΠΡΩ. Πώς δή ταϋτα, ώ Σώκρατες, αύ λέγομεν ούτω ,-

ΣΩ. Πάνν μεν ούν ούκ ευθύς δήλα έστιν ä λέγω, πει-

e ρατέον μήν δηλοΰν. Σχημάτων τε γάρ κάλλος ούχ δπερ 

άν ύπολάβοιεν οί πολλοί πειρώμαι νϋν λέγειν, ή ζφων # 

τίνων ζωγραφημάτων, άλλ' ευθύ τι λέγω, φησίν δ λόγος,. 

καί περιφερές καί άπό τούτων δή τά τε τοις τόρνοις γιγνό-

μενα επίπεδα τε καί στερεά καί τά τοις κανόσι καί γωνίαις^ 

εϊ μον μανθάνεις. Ταϋτα γαρ ούκ εΐναι προς τι καλά λέγωΥ 

καθάπερ άλλα, άλλ' άεί καλά καθ' αυτά πεφυκέναι καί τινας 

d ήδονάς οικείας έχειν, ουδέν ταϊς τών κνήσεων προσφερεϊς-

καί χρώματα δή τούτον τόν τύπον έχοντα καλά καί ήδονάς 

άλλ' άρα μανθάνομεν, ή πώς ; 

ΠΡΩ. Πειρώμαι μέν, ώ Σώκρατες· πειράθητι δε καί σύ 

σαφέστεροι έτι λέγειν. 

ΣΩ. Λέγω δή ήχάς τών φθόγγων τάς λείας καί λαμ-

πράς, τάς έν τι καθαρόν ιείσας μέλος, ού προς έτερον καλάς: 

άλλ' αύτάς καθ' αύτάς εΐναι, καί τούτατν σύμφυτους ήδονάς: 

έπομένας. 
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μα καί νά τίς δείξω σ' εμάς. Γιατί δέν πείθομαι καθόλου σ* 
εκείνους πού λέν δτι δλες οί ηδονές άποτελοΰν ένα τέλος στίς 
λύπες, άλλα, αυτό -πού έλεγα ( i a 4 ) , καταφεύγω σ' αυτούς γιά 
νά τους χρησιμοποιήσω μάρτυρες στό δτι μερικές ηδονές 
φαίνονται πώς είναι πραγματικές, δμως μέ κανένα τρόπο 
δέν είναι, καί δτι κάποιες άλλες προβάλλουν γιά μεγάλες 
καί πολλές, δμως αυτές είναι ανακατωμένες μαζί μέ λύπες 
καί μέ τό τελείωμα τών πιό μεγάλων πόνων πού σχετίζον
ται μέ τήν αμηχανία τοΰ σώματοί καί τής ψυχής. 

Π Ρ Ω . 'Αλλά, Σωκράτη, ποιες θά έπρεπε νά θεωρή κα
νείς αληθινές, όταν στοχάζεται σωστά; 

Σ Ω . Λύτες πού σχετίζονται μέ δσα λέγονται ώραΐα 
χρώματα καί σχήματα καί μέ τις πιό πολλές μυρωδιές καί 
τίς ηδονές τών ή χ ω ν μέ μιά λέξη, εκείνα τών οποίων ή 
έλλειψη δέ γίνεται αισθητή ούτε μας προκαλεί λύπη, ένώ 
προσφέρουν μιά πραγμάτωση αισθητή καί ηδονική, καθαρή 
άπό κάθε λύπη. 

Π Ρ Ω . Άλλα καί πάλι, Σωκράτη, πώς τά έννοοϋμε 
«ύτρ, μιλώντας έτσι; 

Σ Ω . Ό σ α λέω δέν είναι βέβαια καθαρά ευθύς αμέ
σως, α/Λα πρέπει νά τά ξεκαθαρίσω. Πραγματικά δεν έπι- · 
χειρώ νά μιλήσω τώρα γιά ομορφιά σχημάτων, δπως θά 
τή θεωροΰσε ό πολύς κόσμος, είτε τών ζώων δηλαδή είτε 
κάποιων ζωγραφικών έργων* άλλα εννοώ τήν ευθεία (λέει 
δ λόγος) ( 1 2 6) καί τήν καμπύλη καίτά επίπεδα καί στερεά 
σχήματα πού προέρχονται ά π ' αυτές καί γίνονται μέ τους 
τόρνους καί τους χάρακες καί τά τρίγωνα, άν καταλαβαί-
νης. Γιατί αυτά δέν παραδέχομαι πώς είναι όμορφα σχετικά 
μέ κάτι. όπως άλλα, παρά άπό τή φυσητούς έχουν παντοτινή 
ομορφιά στην ουσία τους καί έχουν κάποιες ηδονές δικές 
τους, τελείως άσχετες μέτίς ηδονές τής φαγούρας* όμοια ύ- d 
πάρχουν καί χρώματα ώραΐα πού έχουν αυτά τά χαρακτηρι
στικά κα:. αυτές τις ηδονές ( 1 2 β ) .Άλλά καταλαβαίνουμε ά
ραγε ή έχεις αντίρρηση; 

Π Ρ Ω . Προσπαθώ βέβαια, Σωκράτη· προσπάθησε 
δμως κι έσύ νά μιλήσης ακόμη πιό καθαρά. 

ΣΩ. Λέγω λοιπόν δτι οί ήχοι τών φθόγγων πού εί
ναι ομαλοί καί λαμπροί, πού βγάζουν μιά καθαρή μουσική 
φράση, είναι ωραίοι δχι σχετικά μέ κάτι άλλο, άλλα αυτοί 
στην ουσία τους, καί τους ακολουθούν ηδονές σύμφυτες μέ 
«ύτούς. 
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ΠΡΩ. "Εστι γάρ ούν καί τοΰτο. 

e ΣΩ. Τό δέ περί τάς όσμάς ή ντον μεν τούτων θείον γένος 

ηδονών τό δέ μή συμμεμεΐχθαι εν αύταΐς αναγκαίους λύπας, 

καί δπη τοΰτο καί εν δτφ τυγχάνει γεγονός ήμϊν. τοΰτ' 

έκείνοις τίθημι άντίστροφον άπαν. Άλλ\ εί κατανοείς, 

ταύτα εϊδη δύο <ών> λέγομεν ηδονών. 

ΠΡΩ. Κατανοώ. 

ΣΩ. "Ετι δή τοίνυν τούτοις προσθώμεν τάς περί τά 

52& μαθήματα ήδονάς, εί άρα δοκοϋσιν ή-sl'r αύται πείνας μέν μή 

εχειν τοΰ μανθάνειν μηδέ διά μαθημάτων πείνην άλγηδόνας 

έξ αρχής γιγνομένας. 

ΠΡΩ. Άλλ' ούτω σννδοκεϊ. 

ΣΩ. Τίδέ ; Μαθημάτων πληρωθεϊαιν έάν ύστερον άπο-

βολαί Ôtà τής λήθης γίγνωνται, καθοράς τινας έν αύταϊς 

άλγηδόνας ; 

ΠΡΩ. Ού τι φύσει γε, άλλ' εν τισι λογισμοϊς τοϋ 

b παθήματος, δταν τις στερηθείς λνπηθή διά τήν χρείαν. 

ΣΩ. Kai μήν, ώ μακάριε, νΰν γε ήμεΐς αυτά τά τής 

φύσεως μόνον παθήματα χωρίς τοϋ λογισμοϋ διαπεραίνομεν. 

ΠΡΩ. 'Αληθή τοίνυν λέγεις δτι χωρίς λύπης ήμϊν λήθη 

γίγνεται εκάστοτε έν τοις μαθήμασιν. 

ΣΩ. Ταύτας τοίνυν τάς τών μαθημάτων ήδονάς άμεί-

κτους τε είναι λ,ύπαις όητέον καί ουδαμώς τών πολλών άν-

θρώπων άλλα τών σφόδρα ολίγων. 

ΠΡΩ. Πώς γάρ ού ρητέον ; 

C ΣΩ. Ούκοΰν δτε μετρίως ήδη διακεκρίμεθα χωρίς τάς 

τε καθαρός ήδονάς καί τάς σχεδόν ακάθαρτους ορθώς αν 

λεχθείσας, προσθώμεν τφ λόγφ ταις μέν σφοδραϊς ήδοναϊς 

άμετρίαν, ταΐς δέ μή τουναντίον έμμετρίαν καί <τάς> τό 

μέγα καί τό σφοδρόν αύ <δεχομένας>, καί πολλάκις καί 

όλιγάκις γιγνομένας τοιαύτας, τής τοϋ άπειρου γε εκείνον 

καί ήΐτον καί μάλλον διά τε σώματος καίψνχής φερομένου 

d \προσ]θώμεν οντάς είναι γένους, τάς δέ μή τών έμμετρων. 
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Π Ρ Ω . Κι αυτό βέβαια είναι αλήθεια. 
ΣΩ. Οί ηδονές πάλι πού σχετίζονται μέ τίς μυρωδιές 

εΐναι μιά κατηγορία λιγότερο θεϊκή ά π ' αυτές* τό δτι δμως 
δέν υπάρχουν αναγκαστικά ανακατωμένες μ' αυτές λύ
πες, αυτό οπουδήποτε καί σέ οτιδήποτε τυχαίνει νά 
τό βροϋμε τό θεωρώ έγώ στό σύνολο του σάν κάτι τό αντί
θετο μ* εκείνα ( 1 2 7 ) . Άλλα, άν καταλαβαίνης, αυτά είναι 
δύο είδη άπό τις ηδονές γιά τίς όποιες μιλούμε. 

ΠΡΩ. Καταλαβαίνω. 
Σ Ω . Σ ' αυτές , λοιπόν, άς προσθέσουμε ακόμη τίς η 

δονές πού σχετίζονται μέ τή γνώση* αυτό βέβαια άν νομί- 52* 
σουμε δτι δέν έχουν τήν πείνα τής γνώσης ούτε, έξ αΕτίας 
αυτής τής πείνας τής γνώσης, πόνους πρωταρχικούς. 

Π Ρ Ω . Άλλα συμφωνώ οί' αυτό. 
ΣΩ. Τί λοιπόν; Ά ν κάποιοι γεμίσουν άπό γνώσεις 

καί ύστερα ή λησμοσύνη κάνη καί χαθούν, βλέπεις σ' αυτό 
τό χάσιμο κανένα πόνο; 

ΠΡΩ. Μέσα στή φύση του βέβαια δχι* άλλα μέσα 
σέ σκέψεις γιά τό γεγονός, δταν κανείς τίς έχη χάσει καί b 
λυπηθή γιατί τίς χρειάζεται. 

Σ Ω . 'Αλλά, λαμπρέ μου φίλε, γιά τήν ώρα τουλάχι
στο προσπαθούμε νά καταλήξουμε κάπου, εξετάζοντας μό
νο τίς καταστάσεις τής ίδιας τής φύσης, ανεξάρτητα άπό τή 
σκέψη. 

Π Ρ Ω . Τότε είναι σωστά αυτά πού λές, δτι δηλαδή στίς 
γνώσεις ή λησμοσύνη δημιουργείται τήν κάθε φορά σέ μας 
χωρίς λύπη. 

ΣΩ. Αυτές, λοιπόν, οί ηδονές τών γνώσεων πρέπει νά 
πούμε πώς δέν εΐναι ανάμικτες μέ λύπες καί δτι δέν ανή
κουν μέ κανένα τρόπο στους πολλούς ανθρώπους, άλλα στους 
εξαιρετικά ολίγους. 

Π Ρ Ω . Πώς νά μή τό πούμε ; 
Σ Ω . Τώρα, λοιπόν, πού ξεχωρίσαμε πια Οσο πρέπει C 

τ ίς καθαρές ηδονές και δσες θά είχαμε τό δικαίωμα νά τίς ονο
μάσουμε ακάθαρτες, άς προσθέσουμε μέ τό λόγο στίς πολύ 
δυνατές ηδονές τήν άμετρία καί αντίθετα σέ δσες δέν είναι 
τήν ύπαρξη μέτρου. Καί δσες πάλι δέχονται τό μεγάλο και το 
έντονο καί γίνονται τέτοιες καί συχνά καί σπάνια, να τις 
κατατάξουμε σ'έκεΐνο τό άπειρο γένος,πού λίγο-πολύ κυκλο
φορεί καί μέσα άπό τό σώμα καί μέσα άπό την ψυχή* δσες 
πάλιν δχι, σ' αυτά πού έχουν μέτρο ( ϊ 2 8 ) . * 
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ΠΡΩ. 'Ορθότατα λέγεις, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. "Ετι τοίνυν προς τούτοις μετά ταϋτα τόδε αυτών 
διαθεατέον. 

ΠΡΩ. Τό ποϊον ; 

ΣΩ. Τί ποτέ χρή φάναι προς άλήθειαν εΐναι ; Τό κα-
θαρόν τεκαϊ ειλικρινές ή τό σφόδρα τε και τό πολύ και τό μέ
γα και τό ϊκανόν ; 

ΠΡΩ. Τί ποτ' άρα, ώ Σώκρατες, έρωτφς βονλόμενος ; 

ΣΩ. Μηδέν, ώ Πρώταρχε, έπιλείπειν έλεγχων ηδονής 
e τε καί επιστήμης, εί τό μέν άρ' αυτών έκοτέρον καθαρόν 

έστι, τό δ' ού καθαρόν, ϊνα καθαρόν εκάτερον ιόν εις τήν 
κρίσιν έμοί καί σοι καί συνάπασι τοΐσδε ράω παρέχη τήν 
κρίσιν. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα. 

ΣΩ. "ίθι δή, περί πάντων, δσα κ α θ α ρ ά γένη λέγομεν, 
ούτωσί διανοηθώμεν προελόμενοι πρώτον αυτών έν τι 
σκοπώμεν. 

53&. ΠΡΩ. Τί ούν προελώμεθα; 
ΣΩ. Τό λενκόν έν τοις πρώτον, εί βούλει. θεασο'ίμεθα 

γένος. 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν. 

ΣΩ. Πώς ούν άν λευκού καί τίς καθαρότης ήμϊν εϊη ; 
πότερα τό μέγιστόν τε καί πλείστον ή τό άκρατέστατον, έν 
Φ χρώματος μηδεμία μοϊρα άλλη μηδενός ένείη ; 

ΠΡΩ. Δήλον δτι τό μάλιστ% ειλικρινές δν. 

ΣΩ. 'Ορθώς. ΎΑρ' ούν ού τοϋτο άληθέατατον, ώ Πρώ-
b ταρχε, καί άμα δή καλλιστον τών λενκών πάντων θήσομεν, 

άλλ' ού τό πλείστον ονδέ τό μέγιστόν ; 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα γε. 
ΣΩ. Σμικρόν άρα καθαρόν λενκόν μεμειγμένον πολλού 

λευκού λενκότερον άμα και κάλλιον καί αληθέστεροι· έάν 
φώμεν γίγνεσθαι, παντάπασιν έροΰμεν ορθώς. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα μεν ούν. 

ΣΩ. Τί ούν ; Ού δήπον πολλών δεησόμεθα παραδει
γμάτων τοιούτων έπί τόν τής ηδονής πέοι λόγον, άλ?' άρκζϊ 
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Π Ρ Ω . Πάρα πολύ σωστά μιλείς, Σωκράτη. 
Σ Ω . 'Ακόμη κοντά σ' αότά πρέπει ύστερα άπ' αυτά 

•νά ερευνήσουμε καί τό έξης σχετικά μ* αυτά. 
Π Ρ Ω . Ποιο ; 
Σ Ω . Ποιο άραγε πρέπει νά πούμε πώς βρίσκεται κοντά 

-στην αλήθεια, τό καθαρό καί τό άδολο ή τό δυνατά καί τό 
•πολύ καί τό μεγάλο καί τό αρκετό ; 

Π Ρ Ω . Τί θέλεις άραγε, Σωκράτη καί ρωτάς αυτό ; 

ΣΩ. Τίποτε, Πρώταρχε, νά μήν αφήσω στην εξέταση 
τής ηδονής καί τής γνώσης, άν τό Ινα κομμάτι τής καθεμιάς e 
ά π ' αυτές τίς δύο είναι καθαρό καί τό άλλο δχι καθαρό, ώστε 
τό καθένα άπ' αυτά τά δύο νά πάη καθαρό στην κρίση ( Ι Μ ) 
ααί νά γίνη καί σ' έμενα καί σ' εσένα καί σ' δλους αυτούς 
«δω εύκολώτερη ή κρίση. 

Π Ρ Ω . Πολύ σωστά. 
ΣΩ. 'Εμπρός λοιπόν άς σκεφθοΰμε μ' αυτόν έδώ τόν 

τρόπο γιά δλα τά εΐδη πού τά ονομάζουμε καθαρά* άς διαλέ
ξουμε πρώτα ένα οποιοδήποτε ά π ' αυτά καί νά τό εξετά
ζουμε. 

ΠΡΩ.Πόιό λοιπόν θά διαλέξουμε ; 53» 
ΣΩ. Τό άσπρο είδος, άν θέλης, άς ερευνήσουμε πρώτο. 
Π Ρ Ω . Σύμφωνοι. 
Σ Ω . Πώςθά υπήρχε γιά μας καθαρότητα τοϋ άσπρου 

καί ποια θά ήταν αυτή ; τό πιό μεγάλο καί τό πιό πολύ 
εΐναΤή τό πιό άμικτο, μέσα στό δποΐο δέ θά ενυπήρχε κανενός 
χρώματος κανένα κομμάτι άλλο ; 

Π Ρ Ω . Εΐναι φανερό πώς εκείνο πού θά ήταν τό περισ
σότερο άδολο. 

Σ Ω . Σωστά. Δέ θά θεωρήσουμε λοιπόν, Πρώταρχε, 
πώς αυτό είναι τό πιό αληθινό καί σύγχρονα το πιό δμορφο b 
'άπ' δλα τά άσπρα καί Οχ ι τό πιό πολύ ούτε το πιό με
γάλο ; ( 1 S 0 ) 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς, πολύ σωστά. 
ΣΩ. 'Επομένωςδνα μικρό καθαρό άσπρο πώς είναι 

άπό ανακατωμένο πολύ άσπρο πιό άσπρο καί σύγχρονα πιό 
•Ομορφο καί πιό αληθινό άν ποΰμε, θά μιλήσουμε απολύτως 
•σωστά. 

Π Ρ Ω . Καί βέβαια πολύ σωστά. 
ΣΩ. Τί λοιπόν ; Δέ θά χρειαστούμε βέβαια πολλά τέ

τοια παραδείγματα γιά τή συζήτηση μας σχετικά μέ τήν ήοο-
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νοεϊν ήμϊν αύτόθεν ώς άρα καί σύμπασα ηδονή σμικρά 
C μεγάλης καί όλίγη πολλής, καθαρά λύπης, ήδίων καί αλη

θεστέρα καί καλλίων γίγνοιτ' άν. 

ΠΡΩ. Σφόδρα μέν ούν, καί τό γε παράδειγμα ικανόν. 

ΣΩ. Τί δέ τό τοιόνδε ; &ρα περί ηδονής ούκ άκηκόαμεν 
ώς άεί γένεσίς έστιν, ουσία δέ ουκ εστί τό παράπαν ηδονής ; 
Κομψοί γάρ δή τίνες αύ τούτον τόν λόγον έπιχειροΰσι μη-
νύειν ήμϊν, οϊς δεϊ χάριν ίχειν. 

ΠΡΩ. Τί δή ; 

ΣΩ. Διαπερανοϋμαί σοι τοΰτ' αυτό έπανερωτών, ώ 
d Πρώταρχε φίλε. 

ΠΡΩ. Λέγε καί έρωτα μόνον. 

ΣΩ. Έστόν δή τινε δύο, τό μέν αυτό καθ' αυτό, το-
δ' άεί ίφιέμενον άλλον. 

ΠΡΩ. Πώς τούτω καί τινε λέγεις ; 
ΣΩ. Τό μέν σεμνότατον άεί πεφυκός, τό δ' ελλιπές 

εκείνον. 
ΠΡΩ. Λέγ' έτι σαφέστερον. 

ΣΩ. Παιδικά που καλά καί αγαθά τεθεωρήκαμει αμα? 
καί έραστάς ανδρείους αυτών. 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. Τούτοις τοίνυν έοικότα δυοϊν ούσι δύο άλλα ζήτεΐ 
e κατά πάνθ' δσα λέγομεν είναι. 

ΠΡΩ. Τό τρίτον ετ* έρώ ; Λέγε σαφέστερον, ώ Σώκρα
τες, δτι λέγεις. 

ΣΩ. Ουδέν τι ποικίλον, ώ Πρώταρχε- άλλ! ό λόγος 
έρεσχηλεϊ νφν, λέγει Ô' οτι τό μεν ένεκα τον τών δντων 
εστ' άεί, τό δ' ού χάριν εκάστοτε τό τινός ένεκα γιγνόμενον 
άεί γίγνεται. 

ΠΡΩ. Μόγις έμαθον διά τό πολλάκις λεχθήναι. 
ΣΩ. Τάχα δ' ϊσως, ώπαΐ. μάλλον μαθησόμεθα προ-

M a ελθόντος τοΰ λόγον. 

ΠΡΩ. Τί γάρ ού ; 

ΣΩ. Δύο δή τάδε έτερα λάβωμεν. 

ΠΡΩ. Ποια ; 
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νή, άλλα μάς φτάνει, στηριγμένοι σ' αυτό, νά καταλάβουμε 
δτι επομένως καί ηδονή μικρή καί λίγη, καθαρή άπό λύπη, 
θά ήταν άπό μεγάλη καί πολλή καί πιό ευχάριστη καί πιό e 
αληθινή καί πιό Ομορφη, 

ΠΡΩ. Βεβαιότατα* τό παράδειγμα είναι αρκετό. 
Σ Ω . Τί λές δμως γ ι ' αυτό εδώ ; S.ç>a.yz δέν έχουμε ακού

σει γιά τήν ηδονή πώς είναι αδιάκοπη γένεση καί πώς δέν 
υπάρχει καθόλου ουσία τηςήδονής;'Τπάρχουν αλήθεια μερικοί 
λεπτοί διανοητές πού προσπαθούν νά μάς αποκαλύψουν αότή 
τήν άποψη καί σ'αυτούς πρέπει νά χρωστούμε χάρη ( 1 8 1 ) . 

Π Ρ Ω . Τί λοιπόν ; 
ΣΩ. Θά σοΰ τό εξηγήσω ώς το τέλος, αγαπητέ μου Πρώ

ταρχε, υποβάλλοντας ερωτήσεις. d 
ΠΡΩ. Δέν έχεις παρά νά μιλάς καί νά ρωτάς. 
ΣΩ. Υπάρχουν, λοιπόν, δυό πράματα* τό ένα αυτό καθ' 

αυτό καί τό άλλο πού αποζητά πάντοτε κάποιο άλλο. 
ΠΡΩ. Πώς καί ποια είναι αυτά τά δυό πού λές ; 
Σ Ω . Tè Ινα είναι άπό τή φύση του πάντα πάρα πολύ 

επιβλητικό, ένώ τό άλλο κατώτερο άπό εκείνο. 
ΠΡΩ. Μίλησε ακόμη καθαρότερα. 
ΣΩ. "Εχουμε δει, φαντάζομαι, εφήβους Ομορφους καί 

παλληκάρια καί σύγχρονα τους εραστές των γεμάτους άν-
τρειοσύνη. 

Π Ρ Ω . Βεβαιότατα. 
Σ Ω . Ζήτησε, λοιπόν, ανάμεσα σέ δλα οσα λέμε δτι 

υπάρχουν δύο άλλα πού νά μοιάζουν μ' αυτά τά δύο. € 
Π Ρ Ω . Ακόμη γιά μιά τρίτη φορά θά σοϋ τό π ώ ; ( 1 8 Ε ) 

Πές καθαρότερα, Σωκράτη, αυτό πού λές. 

ΣΩ. Δέν είναι τίποτε περίπλοκο, Πρώταρχε * αλλά 
ό λόγος κάνει άστεΐα μέ μάς καί λέει οτι το ενα άπό τά οντά 
υπάρχει πάντοτε γιά χάρη κάποιου καί τό άλλο είναι αυτό 
πού γιά χάρη του δημιουργείται πάντα έκεΐνο πού τήν κάθε 
φορά δημιουργείται γιά χάρη κάποιου. 

ΠΡΩ. Μέ δυσκολία βέβαια, δμως τό κατάλαβα μέ τίς 
επαναλήψεις. 

ΣΩ. Καί ίσως θά τό καταλάβουμε καλύτερα, παιδί μου, 
στή συνέχεια τήε συζήτησης. 54a 

Π Ρ Ω . Γιατί δχι ; 
Σ Ω . Ά ς πάρουμε λοιπόν αυτά τά άλλα δύο. 
ΠΡΩ. Ποια ; 
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ΣΩ. "Εν μέν τι γένεσιν πάντων, τήν δέ ούσίαν έτερον έν. 

ΠΡΩ. Δύο αποδέχομαι σου ταϋτα, ούσίαν καί γένεσιν. 

ΣΩ. 'Ορθότατα. Πότερον ούν τούτων ένεκα ποτέρου, 

τήν γένεσιν ουσίας ένεκα φώμεν ή τήν ούσίαν εΐναι γενέσεως 

ένεκα ; 

ΠΡΩ. Τοΰτο δ προσαγορεύεται ουσία ει γενέσεως ένεκα 

τοΰτ' έστιν Οπερ εστί, νϋν πυνθάνη ; 
ΣΩ. Φαίνομαι. 

h ΠΡΩ. Προς θεών αο' [άν] έπανερωτά; με τοιόνδε τι ; 

λέγ', ώ Πρώταρχε, μοί, πότερα πλοίων ναυπηγίον ένεκα 

φ$ς γίγνεσθαι μάλλον ή πλοϊα ένεκα ναυπηγίας, και πάνθ' 

όπόσα τοιαϋτ' έστιν ; 

ΣΩ. Λέγω τοΰτ' αυτό, ώ Πρώταρχε. 

ΠΡΩ. Τίούνουκ αυτός άπεκρίνω σαντώ, ώ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Ουδέν δτι ού- σύ μέντοι τοΰ λόγου σνμμέτεχε. 

ΠΡΩ. Πάνν μέν ούν. 

C ΣΩ. Φημίδή γενέσεως μέν ένεκα φάρμακα τε καί πάντα 

όργανα καί πάσαν ύλην παρατίθεσθαι πάσιν, έκάστην δέ 

γένεσιν άλλην άλλης ουσίας τινός εκάστη; ένεκα γίγνεσθαι, 

σύμπασαν Οέ γένεσιν ουσίας ένεκα γίγνεσθαι συμπάσης. 

ΠΡΩ. Σαφέστατα μεν ούν. 

ΣΩ. Ούκοΰν ηδονή γε, εϊπερ γένεσί; έστιν, ένεκα τίνος 

ουσίας εξ ανάγκης γίγνοιτ' άν. 
ΠΡΩ. Τί μήν ; 

ΣΩ. Τό γε μήν ού ένεκα τό ένεκα τον γιγνόμενον άεί 

γίγνοιτ* άν, έν τή τοΰ άγαθοϋ μοίρα έκεΐνο έστι' ,το Οέ 

τινός ένεκα γιγνόμενον εις άλλην, ώ άριστε, μοΐραν θετέον. 

ΠΡΩ. Αναγκαιότατοι·. 

d ΣΩ. *Αο! ούν ηδονή γε εϊπερ γένεσίς έστιν. είς άλλην 

ή τήν τοΰ άγαθοϋ μοΐραν αυτήν τιθέντες ορθώς θήαομει· ; 

ΠΡΩ. Ορθότατα μέν ούν. 
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ΣΩ. Ά π ό δλα τά πράματα ένα τή γένεση καί ένα 
άλλο„ τήν ουσία. 

Π Ρ Ω . Παραδέχομαι αυτά τά δύο σου, τήν ουσία καί 
τή γένεση. 

ΣΩ. Πολύ σωστά. Ποιο άπό τά δύο λοιπόν είναι γιά 
χάρη τοΰ άλλου; νά πούμε ή ουσία πώς εΐναι γιά τή γένεση 
ή ή γένεση γιά τήν ουσία ( m ) ; 

Π Ρ Ω . Μέ ρωτάς άν αυτό πού ονομάζεται ουσία είναι 
αυτό ακριβώς πού είναι γιά χάρη τής γένεσης ; 

Σ Ω . Φανερά. 

Π Ρ Ω . Γιά δνομα τών θεών, μήπως μέ ρωτάς κάτι b 
τέτοιο ; «λέγε μου, Πρώταρχε, παραδέχεσαι δτι ή ναυπη
γική δημιουργείται γιά τά πλοία μάλλον ή τά πλοία γιά τή 
ναυπηγική καί Ολα δσα εΐναι τέτοια;» Ρ3*) 

ΣΩ. Αυτό ακριβώς λέω, Πρώταρχε. 
Π Ρ Ω . Γιατί λοιπόν δέν έδωσες ό ίδιος τήν απάντηση 

^τόν εαυτό σου, Σωκράτη ; 
Σ Ω . Δέ μ' εμποδίζει τίποτε* δμως καί σύ παίρνε μέρος 

στή συζήτηση. 
Π Ρ Ω . Βεβαίως. 

ΣΩ. Παραδέχομαι, λοιπόν, δτι και τά φάρμακα καί δλα e 
τά Οργανα καί κάθε υλικό χρησιμεύει πάντα γιά μιά γένεση* 
•δτι κάθε είδική διαφορετική γένεση δημιουργείται γιά κάποια 
ειδική διαφορετική ουσία* καί δτι ή γένεση στό σύνολο της 
δημιουργείται γιά τήν ουσία στό σύνολο της. 

Π Ρ Ω . Πάρα πολύ καθαρά. 

ΣΩ. Καί ή ηδονή, λοιπόν, άν βέβαια εΐναι γένεση, θά 
•δημιουργόταν αναγκαστικά γιά κάποια ουσία. 

Π Ρ Ω . Ασφαλώς. 

ΣΩ. Αυτό λοιπόν πού γιά χάρη του θά δημιουργόταν 
πάντα έκεΐνο πού δημιουργείται γιά χάρη κάποιου, τοΰτο 
εΐναι μέσα στην κατηγορία τοΰ άγαθοϋ* ένώ εκείνο πού γίνε
ται γιά χάρη κάποιου θάπρεπε, λαμπρέ μου φίλε, νά τό 
βάλουμε σέ άλλη κατηγορία. 

Π Ρ Ω . Απολύτως αναγκαίο. 

Σ Ω . Άραγε λοιπόν ή ηδονή, άν βέβαια είναι γένεση, d 
βάζοντας την σέ άλλη κατηγορία καί δχι στοΰ άγαθοϋ θά τήν 
βάλουμε σωστά; 

ΠΡΩ. Απολύτως σωστά. 
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ΣΩ. Ούκοΰν Οπερ αρχόμενος εϊπον τούτου τοϋ λόγου, 

τώ μηνύσαντι τής ηδονής πέρι τό γένεσιν μέν, ούσίαν δέ μηδ' 

ήντινοΰν αυτής εΐναι, χάριν έχειν δεϊ- δήλον γάρ δτι ούτος 

τών φασκόντων ήδονήν αγαθόν είναι καταγελφ. 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

e ΣΩ. Καί μήν αυτός ούτος εκάστοτε καί τών έν τοις 

γενέσεσιν αποτελουμένων καταγελάσεται. 

ΠΡΩ. Πώς δή καί ποίων λέγεις ; 

ΣΩ. Τών δσοι εξιώμενοι ή πείνην ή δίψαν η τι τών 

τοιούτων, δσα γενεσις έξιάται, χαίρονσι διά τήν γένεσιν άτε 

ηδονής ούσης αυτής, καί φασι ζην ούκ άν δέξασθαι μή 

διψώντές τε καί πεινώντες καί τάλλο ά τις αν εϊποι πάντα 

τά επόμενα τής τοιαύτης πα&ήμασι μή πάσχοντες. 

5a ΠΡΩ. Έοίκασι γοϋν. 

ΣΩ. Ούκοΰν τω γίγνεσθαι γε τουναντίον άπαντες τό 

φθείρεσθαι φαϊμεν άν. 

ΠΡΩ. Άναγκαϊον. 

ΣΩ. Τήν δή φθοράν καί γένεσιν αίροιτ' άν τις τοϋθ' 

αϊρονμενος, άλλ' ού τόν τρίτον εκείνον βίον, τόν έν φ μήτε 

χαίρειν μήτε λνπεϊσθαι, φρονεϊν δ' ήν δυνατόν ώς οΐόν τε 

καθαρώτατα. 

ΠΡΩ. Πολ?.ή τις, ώς έοικε, ώ Σώκρατες, άλογία συμ

βαίνει γίγνεσθαι, έάν τις τήν ήδονήν ώς άγαθόνήμϊν τίθήται. 

ΣΩ. Πολλή, επεί καί τήδε έτι λέγωμεν. 

ΠΡΩ. Πή ; 

b ΣΩ. Πώς ούκ άλογόν έστι μηδέν αγαθόν είναι μηδέ 

καλόν μήτε εν σώμασι μήτ' έν πολλοίς άλλοις- πλην εν 

ψυχή, καί ενταύθα ήδονήν μόνον, άνδρείαν δέ ή σωφροσννην 

ή νουν ή τι τών άλλων δσα αγαθά εϊληχε ψυχή, μηδέν 

τοιούτον είναι; Προς τούτοιςψέ ετι τόν μή χαίροντα, άλγοΰν-

τα δέ, άναγκάζεσθαι φάναι κακόν είναι τότε δταν άλγη, καν ή 

άριστος πάντων, καί τόν χαίροντα αύ, δσω μάλλον χαίρει, 

e τότε δταν χαίρη, τοσοντω διαφέρειν προς άρετήν. 
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ΣΩ. Πρέπει, λοιπόν. Οπως έλεγα όταν άρχιζα αυτό το 
θέμα, νά χρωστάμε χάρη σ' εκείνον πού αποκάλυψε σχετικά 
μέ τήν ηδονή πώς είναι γένεση καί καθόλου ουσία. Γιατί 
εΐναι φανερό πώς αυτός περιγελά όσου; υποστηρίζουν δτι ή 
ηδονή εΐναι αγαθό. 

Π Ρ Ω . Μέ τό παραπάνω. 
ΣΩ. Καί βέβαια αυτός ό ίδιος θά περιγελά κάθε φορά e 

καί όσους τελειώνουν τ ί : επιθυμίες του: μέσα στις γενέ
σεις ( 1 3 δ ). 

ΠΡΩ. Πώς αυτό καί ποιους εννοείς ; 

Σ Ω . Όσους γιατρεύουν τήν πείνα ή τή δίψα ή κάτι τέ
τοιο, δσα γιατρεύει κάποια γένεση, καί χαίρουν μέτή γένεση, 
επειδή είναι γι'αυτούς μιά ηδονή, καί λένε δτι δέν θά δέ
χονταν νά ζουν χωρίς νά διψούν καί νά πεινούν καί χωρίς νά 
δοκιμάζουν δλα τά άλλα πού θά μπορούσε κανείς νά άναφέρη 
σάν ακόλουθα τέτοιων καταστάσεων ( 1 3 β ). 

ΠΡΩ. Έ τ σ ι τουλάχιστο δείχνουν. 55a 
ΣΩ. Αντίθετο στή γένεση θά λέγαμε Ολοι τή φθορά. 
Π Ρ Ω . 'Αναγκαστικά. 
Σ Ω . Τή φθορά, λοιπόν, καί τή γένεση θά διάλεγε κανείς 

διαλέγοντας αυτό καί δχι τήν τρίτη εκείνη ζωή, μέσα στην 
όποια δέν ήταν δυνατό ούτε νά χαίρεται ούτε νά λυπάται, άλλα 
νά στοχάζεται δσο μπορεί πιό καθαρά. 

ΠΡΩ. Φαίνεται, Σωκράτη, πώς άν κανείς μάς παρου
σίαση τήν ηδονή γιά αγαθό, τό αποτέλεσμα είναι μεγάλος 
παραλογισμός. 

ΣΩ. Μεγάλος, γιατί ακόμη καί μ' αυτό τόν τρόπο άς 
τό ποΰμε. 

Π Ρ Ω . Μέ ποιόν ; 

ΣΩ. Πώς δέν εΐναι παράλογο νά μην ΰπάρχη κανένα il 
αγαθό ούτε ωραίο μήτε στό σώμα μήτε σ* ένα σωρό άλλα 
πράματα παρά στήνψυχή καί εδώ ή ηδονή μονάχα, ένώ ή αν
τρεία ή ή φρονιμάδα ή τό μυαλό ή κάτι ά π ' τ* άλλα αγαθά πού 
έλαχαν στην ψυχή κανένα νά μήν είναι τέτοιο ; Καί ακόμη, 
εκτός άπ αυτά, νά είμαστε αναγκασμένοι νά ποΰμε πως 
εκείνος πού δέ χαίρεται, άλλα πονά, είναι κακός τότε, δταν 
πονά, έστω κι άν είναι ό πιό καλός ά π ' δλους, κι εκείνος 
πάλι πού χαίρεται δτι τότε, 6ταν χαίρεται, εΐναι τόσο άνώ- « 
τερος στην αρετή, δσο πιό πολύ χαίρεται. 
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ΠΡΩ. Πάντ7 εστί ταϋτα, ώ Σώκρατες, ώς δυνατόν 

όλογώτατα. 

ΣΩ. Μή τοίνυν ηδονής μεν πάντως εξέτασα· πάααν έπι-

χειρώμεν ποιήσασθαι, νοϋ δέ καί επιστήμης οίον φειδόμενοί 

σφόδρα φανώμεν γενναίως δέ, εϊ πή τι σαθρόν έχει, πάν 

περικρούωμεν, ώς δτι καθαρώτατόν έστ' αυτών φύσει, τοΰτο 

κατιδόντες εις τήν κρίσιν χρώμεθα τήν κοινήν τοις τε τούτων 

καί τοϊς τής ηδονής μέρεσιν άληθβστάτοις. 

ΠΡΩ. 'Ορθώς. 

d ΣΩ. Ούκοΰν ήμϊν τό μέν οϊμαι δημιουργικόν έστι τής 

περί τά μαθήματα επιστήμης, τό δέ περί παιδείαν καί 

τροφήν. "Η πώς ; 

ΠΡΩ. Ούτως. 

ΣΩ. 'Εν δή ταϊς χειροτεχνικαις διανοηθώμεν πρώτα εί 

τό μέν επιστήμης αυτών μάλλον έχόμενον, τό δ' ήττον evi, 

καί δει τά μέν ώς καθαρώτατα νομίζειν, τά ό,' ώς άκαθαρ-

τότερα. 

ΠΡΩ. Ούκοΰν χρή. 

ΣΩ. Τάς τοίνυν ήγεμονικάς διαληπτέον έκαστων αυτών 

χωρίς ; 

ΠΡΩ. Ποίας καί πώς ; 

e ΣΩ. Οίον πασών που τεχνών άντις άριθμητικήν χωρίί,η 

καί μετρητικήν καί στατικήν, ώς έπος ειπείν φαϋλον τό 

καταλειπόμενον εκάστης άν γίγνοιτο. 

ΠΡΩ. Φαϋλον μέν δή. 

ΣΩ. Τό γοϋν μετά ταΰτ' είκάζειν λείποιτ' άν καί τάς 

αισθήσεις κατομελετάν εμπειρία καί τινι τριβή, τοις τής 

στοχαστικής προσχρωμένονς δυνάμεσιν άς πολλοί τέχνας 

56& έπονομάζουσι, μελέτη καί πόνφ τήν ρώμην άπειργασμένας. 

ΠΡΩ. 'Αναγκαιότατα λέγεις. 

ΣΩ. Ούκοΰν μεστή μέν πον αυτής αύλητική πρώτον, τό 

σύμφωνον άρμόττουσα ού μέτρφ αλλά μελέτης στοχασμφ, 
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ΠΡΩ. Ό λ α αυτά, Σωκράτη, είναι παράλογα στον υπέρ
τατο βαθμό. 

Σ Ω . Ά ς μή προσπαθούμε δμως νά κάνουμε μιαν εξαντ
λητική εξέταση τής ηδονής άπό κάθε άποψη καί άπό τήν 
άλλη φανούμε σάν νά νοιαζόμαστε υπερβολικά νά, γλυτώ
σουμε τό νοΰ καί τή γνώση* αντίθετα άν εχη κάπου κάτι τό 
σαθρό, άς τό χτυπήσουμε μέ γενναιότητα άπό κάθε μεριά* 
Ιτσι θά βροϋμε δ,τι πιό καθαρό υπάρχει άπό τή φύση τους 
σ' αυτά' αυτό, λοιπόν, νά τό προσέξουμε καλά καινά χρησι
μοποιήσουμε τά πιό αληθινά κομμάτια καί αυτών καί τής η 
δονής γιά τήν κοινή κρίση. 

ΠΡΩ. Σωστά. 
ΣΩ„ Τής γνώσης, λοιπόν, πού σχετίζεται μέ τή μάθηση d 

τό ένα μέρος, νομίζω, ανήκει στίς τέχνες καί τό άλλο σχετί
ζεται μέ τήν εκπαίδευση καί τήν ανατροφή. ""Η Οχι ; ( " ' ) 

Π Ρ Ω . Ναί. 
Σ Ω . "Ας σκεφθούμε, λοιπόν,άν στίς χειρ ωνακτικέςτέχ-

νες ύπάρχη ένα μέρος τους πού είναι περισσότερο δεμένο μέτή 
γνώση καί £να άλλο λιγότερο και άνπρέπη νά θεωρού
με τό πρώτο απολύτως καθαρό, ένώ τό άλλο περισσότερο 
ακάθαρτο ( 1 Μ ) . 

ΠΡΩ. Βέβαια πρέπει. 
Σ Ω . Καί τις γνώσεις πού κυβερνούν τήν καθεμιά άπ' αυ

τές δέν πρέπει νά TIC ξεχωρίσουμε καί νά τίς απομονώ
σουμε ; 

ΠΡΩ. Ποιες καί πώς : 
Σ Ω . Ά ν π.χ. άπ' Ολες τίς τέχνες ξεχώριζε, θαρρώ, κα- e 

νείς τήν τέχνη τοΰ νά άριθμής και νά μετράς καί νά ζυγίζης, 
εκείνο πού θά έμενε άπό τήν καθεμιά θά ήταν, μπορούμε νά 
ποΰμε, κάτι τό μηδαμινό ( 1 3 β ) . 

Π Ρ Ω . Καί βέβαια μηδαμινό. 

ΣΩ. "Τστερ' άπ'αυτό. λοιπόν, θά απόμενε ή υπόθεση 
καί ή άσκηση τών αισθήσεων μέ τήν εμπειρία καί μέ κάποια 
πρακτική, χρησιμοποιώντας'έπί πλέον τις δυνάμεις τής φαν
τασίας, τίς οποίες πολλοίόνομάζουν τέχνες καί οί όποιες απο
χτούν την ικανότητα τους μέ τήν άσκηση καί τόν κόπο. 56a 

Π Ρ Ω . Εΐναι τελείως αναγκαία δσα λές. 
Σ Ω . Ή αύλητική, λοιπόν, πρώτα-πρώτα, εΐναι γεμά

τη, θαρρώ, άπ'αυτήν ("·)* συνθέτει τήν αρμονία δχι μέ το 
μέτρημα, άλλα μέ τή φαντασία πού προέρχεται άπό τήν 
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καί σΰ/ί.τασα μουσική, τό μέτρον έκαστης χορδής τφ 
στσχάζεσθαι φερομένης θηρεύουσα, ώστε πολύ μεμειγμένον 
έχειν τό μή σαφές, σμικρόν δέ τό βέβαιον. 

ΠΡΩ. Αληθέστατα. 

% ΣΩ. Καί μήν ίατρικήν τε καί γεωργίαν καί κυβερνητικής 
καί ατρατηγικήν ωσαύτως εύρήσομεν έχουσας. 

ΠΡΩ. Και πάνυ γε. 
ΣΩ. Τεκτονικήν δέ γε οϊμαι πλείατοις μέτροις τε καί 

όργάνοις χρωμένην τά πολλήν άκρίβειαν αυτή πορίζοντα 
τεχνικωτέραν τών πολλών επιστημών παρέχεται-

ΠΡΩ. Πή ; 
ΣΩ. Κατά τε ναυπηγίαν καί κατ' οίκοδομίαν καί έν 

πολλοίς άλλοις τής ξυλουργικής. Κανόνι γάρ οϊμαι καί 
•C τόρνω χρήται καί διαβήτη καί στάΒμη καί τινι προσαγωγίφ 

χεκομψευμένφ. 

ΠΡΩ. Καί πάνυ γε, ά> Σώκρατες, ορθώς λέγεις. 

ΣΩ. θώμεν τοίνυν διχη τάς λεγομένας τέχνας, τάς μέν 
μονσική σννεπομένας έν τοις ίργοις έλάττονος ακριβείας 
μετισχούαας, τάς δέ τεκτονική πλείονος. 

ΠΡΩ. Κείσθω. 

ΣΩ. Τούτων δέ ταύτας ακριβέστατος είναι τέχνας, άς 
νυνδή πρώτας εϊπομεν. 

ΠΡΩ. Άριθμητικήν φαίνη μοι λέγειν καί Οσας μετά 
ταύτης τέχνας έφθέγξω νννδή. 

•Α ΣΩ. Πάνυ μέν ούν. Άλλ', ώ Πρώταρχε, άρ' ού διττάς 
αύ καί ταύτας λεκτέον ; "Ή πώς ; 

ΠΡΩ. Ποίας δή λέγεις ; 
ΣΩ. Άριθμητικήν πρώτον άρ1 ούκ άλλην μέν τίνα 

τήν τών πολλών φατέον, άλλην δ' αύ τήν τών çt-Αοσο-
φούντων ; 

ΠΡΩ. Πϋ, ποτέ διορισάμενος ούν άλλην, τήν Οέ άλλην 
θείη τις άν άριθμητικήν ; 

ΣΩ. Ού σμικρός δρος, ώ Πρώταρχε. Οι μέν γάρ πον 
μονάδας άνισους καταριθμούνται τών περί αριθμόν, οϊον 
στρατόπεδα δύο καί βοΰς δύο καί δύο τά σμικρότατα ή καί 

e τα πάντων μέγιστα' οί δ' ούκ άν ποτέ αύτοϊς σννακολονθή-
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άσκηση. Καί ή μουσική στο σύνολο της, πού αναζητά μέ τή 
φαντασία το μέτρο κάθε χορδής πού πάλλει. "Ετσι υπάρχει 
σ' αυτήν μεγάλη ανάμιξη ανακρίβειας καί ένα μικρό κομμάτι 
εΐναι βέβαιο. 

Π Ρ Ω . Απολύτως αληθινό. 
Σ Ω . Τήν ίδια κατάσταση θά βροϋμε νά ύπάρχη καί στην b 

ιατρική καί στή γεωργία καί στην τέχνη τής κυβέρνησης 
ενός πλοίου καί στή στρατηγική τέχνη. 

Π Ρ Ω . Ασφαλώς. 
Σ Ω . Άλλα ή ξυλουργική, νομίζω, χρησιμοποιεί μέτρα 

καί όργανα πού τής δίνουν μεγάλη ακρίβεια και τήν κάνουν 
γνώση περισσότερο συστηματική άπό πολλές άλλες. 

Π Ρ Ω . Σ έ τί ; 
Σ Ω . Στή ναυπηγική και τήν οικοδομική καί σέ πολλούς 

άλλους τομείς τής ξυλουργικής. Γιατί χρησιμοποιεί, νομίζω, 
χάρακα καί τόρνο καί διαβήτη καί στάθμη καί κάποιο λεπτό- C 
κατασκευασμένο αλφάδι ( 1 4 2 ) . 

Π Ρ Ω . Μιλάς πάρα πολύ σωστά, Σωκράτη. 
Σ Ω . Ά ς χωρίσουμε, λοιπόν, σέ δυό αυτές πού λέγονται 

τέχνες-δσες πάνε μαζί μέ τή μουσική καί έχουν λιγότερη ακρί
βεια στά έργα καί δσες μέ τήν ξυλουργική μέ περισσότερη. 

Π Ρ Ω . Ά ς τό δεχθοΰμε. 
Σ Ω . Καί άπ' αυτές τίς τέχνες οί πιό ακριβείς δτι είναι 

δσες τώρα δά ονομάσαμε πρώτες. 
Π Ρ Ω . Μοΰ φαίνεται πώς εννοείς τήν αριθμητική καί 

σες τέχνες ανάφερες τώρα δά μαζί μ' αυτήν. 
Σ Ω . Βεβαιότατα. Άλλα, Πρώταρχε, μήπως δέν πρέπει d 

ά ποΰμε πάλι πώς κι αυτές είναι δύο ειδών ; ή δχι ; 

Π Ρ Ω . Ποιες εννοείς ; 
Σ Ω . Πρώτα-πρώτα τήν αριθμητική* δέν πρέπει νάποΰ-

ζ πώς είναι άλλη ή αριθμητική τών πολλών καί άλλη πάλι 
ών φιλοσόφων (1 4 3) ; 

Π Ρ Ω . "Ομως πώς θά μπορούσε νά διακρίνη κανείς τή 
μιά καί νά δεχθή μιά δεύτερη αριθμητική ; 

Σ Ω . Δέν είναι μικρή ή διαφορά, Πρώταρχε. Γιατί άπ' 
δσους ασχολούνται μέ τους αριθμούς άλλοι λογαριάζουν, θαρ
ρώ, μονάδες άνισες, δπως π.χ. δύο στρατόπεδα καί δύο βόδια 
καί δύο πράματα τά πιό μικρά ή καί τά πιό μεγάλα ά π ' δλα, 
οί άλλοι δμως δέ θά συμβάδιζαν ποτέ μ' αυτούς παρά μόνον e 

Πλάτωνος, Φίληβος 1 ι 



146 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

σειαν, εί μή μονάδα μονάδος έκαστης τών μυρίων μηδεμίαν 

άλλην άλλης διαφέρονσάν τις θήαει. 

ΠΡΩ. Καί μάλα εύ λέγεις ού σμικράν διαφοράν τών 

περί αριθμόν τενταζόντων, ώστε λόγον έχειν δύ' αύτάς 

εΐναι. 

ΣΩ. Τί δέ ; Λογιστική καί μετρητική <ή> κατά τεκτο-

νικήν καί κατ' έμπορικήν τής κατά φιλοσοφίαν γεωμετρίας τε 

57a καί λογισμών καταμελετωμένων—πότερον ώς μία έκατέρα 

λεκτέον ή δύο τιθώμεν ; 

ΠΡΩ. Τή πρόσθεν επόμενος ϊγωγ' αν δύο κατά τήν 

έμήν ψήφον τιθείην έκατέραν τούτων. 

ΣΩ. 'Ορθώς. Ού δ' ένεκα ταϋτα προψεγκάμεθα είς τό 

μέσον, άρα έννοεϊς ; 

ΠΡΩ. "Ίσως, άλλα σέ βουλοίμην άν άποφήνοσθαι τό 

νΰν έρωτώμενον. 

ΣΩ. Δοκεϊ τοίνυν έμοιγε ούτος ό λόγος, ούχ ήττον ή 

δτε λέγειν αυτόν ήρχόμεθα, ταϊς ήδοναΐς ζητών άντίστρο-

φον ενταύθα προβεβληκέναι σκοπών αρά εστί τις ετέρας 

b άλλη καθαρωτέρα επιστήμης επιστήμη, καθάπερ ηδονής 

ηδονή. 

ΠΡΩ. Καί μάλα σαφές τούτο γε, δτι ταΰθ' ένεκα τούτων 

έπικεχείρηκεν. 

ΣΩ. Τι ούν ; ΎΑρ' ούκ έν μέν τοις έμπροσθεν έπ' άλλοις 

άλλην τέχνην ούσαν άνηνρήκειν σαφέστερον καί άσαφεστέ-

ραν άλλην άλλης ; 

ΠΡΩ. Πάνν μέν ούν. 

ΣΩ. 'Εν τούτοις δε άρ' ού τίνα τέχνην ώς όμώνυμον 

φθεγξάμενος, είς δόξαν καταστήαας ώς μιας, πάλιν, ώς 

Ο δνοϊν έπανερωτφ τούτοιν αύτοϊν το σαφές καί τό καθαρόν 

περί ταϋτα πότερον ή τών φιλοσοφούντων ή μή φιλοσο-

φούντων άκριβέστερον έχει ; 

ΠΡΩ. Καί μάλα δοκεϊ μοι τοΰτο διερωτάν. 

ΣΩ. Τίν' ούν, ώ Πρώταρχε, αύτφ δίδομεν άπόκρισιν ; 
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άν έθετε κανείς γιά αρχή δτι καμιά μονάδα άπό τίς χιλιάδες 
τίς μονάδες δέ διαφέρει άπό τήν καθεμιά άλλη μονάδα καθό
λου. 

Π Ρ Ω . Πολύ καλά λές δτι δέν εΐναι μικρή ή διαφορά 
ανάμεσα σ' αυτούς πού είναι αφοσιωμένοι στους αριθμούς, 
ώστε κατά λογική συνέπεια πρέπει αυτές νά εΐναι δύο 
ειδών. 

Σ Ω . Τί λοιπόν ή τέχνη τοΰ λογαριασμού καί τοΰ με
τρήματος στην ξυλουργική καί τό εμπόριο άπό τή γεωμετρία 
καί τους εξαντλητικούς υπολογισμούς στή φιλοσοφία ( 1 Μ ) 
—τί πρέπει νά ποΰμε, δτι ή καθεμιά άπό τίς δύο εΐναι μία ή 57; 
νάτίς θεωρήσουμε δύο ; 

Π Ρ Ω . Συνεπής στην προηγούμενη ψήφο μου θά θεω
ρούσα πώς ή καθεμιά άπό τις δύο είναι δύο. 

ΣΩ. Σωστά.Άραγε καταλαβαίνεις γιατί φέραμε στή 
μέση αυτά ; 

Π Ρ Ω . "Ισως· άλλα θά ήθελα έσύ ν ' άποκριθής σ 'αυ
τή τήν ερώτηση. 

Σ Ω . Νομίζω, λοιπόν, δτι αυτή ή συζήτηση έχει προ
βάλει αυτό τό πρόβλημα ακριβώς δπως τό έθετε δταν τήν 
αρχίζαμε, αναζητώντας μιά αντιστοιχία στίς ηδονές καί 
εξετάζοντας μήπως ύπάρχη κάποια άλλη γνώση πιό καθαρή 
άπό μιαν άλλη γνώση, δπως ακριβώς υπάρχει ηδονή άπό ή- b 
δονή. 

Π Ρ Ω . EÎvat ολοφάνερο τοΰτο, δτι δηλαδή αυτός ήταν 
ό σκοπός τής προσπάθειας της. 

Σ Ω . Τί λοιπόν ; Μήπως δέν ανακάλυψε σέ δ,τι προ-
ηγήθηκεδτιύπάρχουνδιάφορες τέχνες γιά διάφορα αντικεί
μενα, πού έχουν περισσότερη ή λιγότερη ακρίβεια ή μιά άπό 
τήν άλλη ; 

Π Ρ Ω . Βεβαιότατα. 
Σ Ω . Κι ένώ έδωσε σέ μιά τέχνη τό ϊδιο δνομακαί μάς 

έκανε νά τή νομίζουμε μία, αντίθετα τώρα δέ μας ρωτά, 
σαν νά ήταν δύο αυτές ακριβώς οί δύο, άν τή σαφήνεια καί 0 
τήν καθαρότητα σ* αυτά τήν κατέχη μέ περισσότερη ακρί
βεια ή τέχνη τών φιλοσόφων ή εκείνων πού δέν είναι φιλόσο
φοι» 

Π Ρ Ω . Ακριβώς αυτό νομίζω πώς μας ρωτά. 
Σ Ω . Τί απόκριση θά της δώσουμε λοιπόν, Πρώταρχε; 
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ΠΡΩ. τΩ Σώκρατες, είς θανμαστόν διαφοράς μέγεθος 

είς σαφήνειαν προεληλνθαμεν επιστημών. 

ΣΩ. Ούκοΰν άποκρινούμεθα ρρ.ον ; 

ΠΡΩ. Τί μήν ; Και ειρήσθω γε δτι πολύ μέν αύται τών 

άλλων τεχνών διοφέρονσι, τούτων δ' αυτών αϊ περί τήν 

d τών δντως φιλοσοφούντων όρμήν άμήχανον ακρίβεια καί 

αλήθεια περί μέτρα τε καί αριθμούς Οιαφέρονσιν. 

ΣΩ. "Εστω ταϋτα κατά σέ, καί σοι δή πιστεύοντες 

θαρροϋντες άποκρινόμεθα τοις δεινοϊς περί λόγων όλκήν— 

ΠΡΩ. Τό ποίον ; 

ΣΩ. Ώς είσι δύο αριθμητικοί καί δύο μετρητικοί καί 

ταύταις άλλοι τοιαϋται σννεπόμεναι συχνοί, τήν διδυμότητα 

έχουσαι ταύτην, ονόματος δέ ενός κεκοινωμέναι. 

e ΠΡΩ. Διδώμεν τύχη αγαθή τούτοις ούς φ'ής δεινούς 

είναι ταύτην τήν άπόκρισιν, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ταύτας ούν λέγομεν έπιστήμας ακριβείς μάλιστ' 

rivai ; 

ΠΡΩ. Πάνν μέν ούν. 

ΣΩ. Άλλ1 ημάς, ώ Πρώταρχε, άναίνοιτ' άν ή τοΰ 

διαλέγεσθαι δύναμις, ει τίνα πρό αυτής άλλην κρίναιμεν. 

ΠΡΩ. Τίνα δέ ταύτην αύ δεϊ λέγειν ; 

58Ά. ΣΩ. Δήλον ότιή πάς άν τήν γε νΰν λεγομένην γνοίη' 

τήν γάρ περί τό δν καί τό δντως καί τό κατά ταύτόν άεί 

πεφνκός πάντως εγωγε οϊμαι ήγεϊσθαι σύμπαντος οσοις 

νοϋ καί σμικρόν προσήρτητοι μακρφ άληθεστάτην είναι 

γνώσιν. Σύ δέ τί ; Πώς τοΰτο, ώ Πρώταρχε, διακρίνοις 

άν ; 

ΠΡΩ. "Ηκονον μέν έγωγε, ώ Σώκρατες, εκάστοτε 

Γοργίου πολλάκις ώς ή τοϋ πείθειν πολύ διαφέροι πασών τε-

b χνών—πάντα γάρ ύφ' αύτη δούλα δι' έκόντων άλλ' ού διά βίας 

ποιοΐτο, καί μακρφ άριστη πασών εϊη τών τεχνών—νϋν 

δ' ούτε σοι ούτε δή εκείνφ βουλ,οίμην αν εναντία τίθεσθαι. 
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Π Ρ Ω . Σωκράτη, στό σημεςο τής σαφήνειας τών δια
φόρων γνώσεων προχωρήσαμε σέ μιά διαφορά θαυμαστά 
μεγάλη. 

Σ Ω . "Ετσι ή απόκριση μας θά εΐναι εύκολώτερη 

ή δ > ; 
ΠΡΩ. Βέβαια. Καί άς πούμε δτι κι αυτές ξεπερνούν 

πολύ τίς άλλες τέχνες καί δτι ά π ' αυτές τΙς ίδιες δσες σχε
τίζονται μέ τήν προσπάθεια εκείνων πού αληθινά φιλοσο
φούν είναι αφάνταστα ανώτερες στην ακρίβεια καί τήν άλή- d 
θεια σχετικά μέ τά μέτρα καί τους αριθμούς. 

Σ Ω . *Ας είναι αυτά έτσι δπως τά λές καί έχοντας εμπι
στοσύνη σέ σένα μέ θάρρος δίνουμε τήν απόκριση σ' εκεί
νους πού έχουν τήν καταπληκτική ικανότητα νά τραβοΰν 
τή συζήτηση σέ μάκρος ( 1 4 5 ) . 

ΠΡΩ. Ποιάν απόκριση ; 

Σ Ω . Ό τ ι υπάρχουν δύο αριθμητικές καί δύο μετρητικές 
καί πολλές άλλες παρόμοιες πού πάνε μαζί μ' αυτές καί είναι 
έτσι δίδυμες, άν καί είναι γνωστές μ* ενα Ονομα. 

ΠΡΩ. Ά ς δώσουμε σ' αυτούς πού λές πώς έχουν τήν e 
καταπληκτική ικανότητα τούτη τήν απόκριση, Σωκράτη, 
καί καλή τύχη. 

ΣΩ, Λέμε, λοιπόν, δτι αυτές είναι γνώσεις μέ τή μέ
γιστη ακρίβεια ; 

ΠΡΩ. Βεβαιότατα. 

Σ Ω . Άλλα, Πρώταρχε, ή δύναμη τής διαλεκτικής θά 
μάς άπέκρουε, άν κρίναμε πώς κάποια άλλη προηγείται. 

Π Ρ Ω . Ποια πρέπει νά ποΰμε πώς είναι πάλι αυτή ; 
Σ Ω . Εΐναι φανερό πώς è καθένας θά μπορούσε νά κατά- 5Sa 

λάβη ποια λέμε τώρα* γιατί έγώ τουλάχιστο νομίζω δτι τή 
γνώση πού ασχολείται μέ τό δν καί τήν αλήθεια τοΰ δντος καί 
μέ δ,τι άπό τή φύση του είναι παντοτινά τό ίδιο, δλοι δσοι 
έχουν μιά σταλιά μυαλό τή θεωρούν πώς είναι χωρίς σύγκριση 
ή πιό αληθινή(1 1 7). Καί σύ τί νομίζεις; Πώς θά έκρινες έσύ, 
Πρώταρχε, αυτό ; 

Π Ρ Ω . Έ γ ώ , Σωκράτη, άκουα πολλές φορές τό Γοργία 
νά λέη τήν κάθε φορά δτι ή τέχνη τοΰ νά πείθης είναι πολύ 
ανώτερη άπ' δλες τίς άλλες, γιατί σκλαβώνει τό καθετί μέ b 
τή θέληση του καί δχι μέ τή βία καί είναι έτσι ασύγκριτα ή 
πιό καλή άπ'δλες τίς τέχνες (1 1 8)* τώρα δμως δέ θά ήθελα 
νά πάρω θέση ούτε αντίθετη μ' εσένα ούτε βέβαια μ' ε
κείνον. 
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ΣΩ. «Τά δπλα» μοι δοκεις βονληθείς ειπείν αίσχυνθείς 

άπολιπεϊν. 

ΠΡΩ. Έστω νυν ταϋτα ταύτη δπη σοι δοκεϊ. 

ΣΩ. Μ ρ ' ούν αίτιος έγώ τον μή καλώς ύπολαβεϊν σε ; 

ΠΡΩ. Τό ποιον ; 

ΣΩ. Ούκ, ώ φίλε Πρώταρχε, τοΰτο εγωγε έζήτουν πω, 

ϊ τίς τέχνη ή τίς επιστήμη πασών διαφέρει τφ μεγίστη καί 

άριστη κοί πλείστα ώφελ.οϋσα ήμας, αλλά τίς ποτέ τό 

σαφές καί τάκριβες καί τό άληθέστατον επισκοπεί, καν εί 

σμικρά καί σμικρά όνηασα, τοΰτ' έστιν 6 νΰν δή ζητοϋμεν. 

Άλλ' δρα—ουδέ γάρ άπεχθήση Γοργία, τή μέν εκείνου 

ύπάρχειν τέχνη διδούς προς χρείαν τοις άνθρώποις κρατεϊν, 

fj δ' εϊπον έγώ νϋν πραγματεία, καθάπερ τοϋ λενκοϋ πέρι 

τότε ελεγον, κάν εί σμικρόν, καθαρόν δ' εϊη, τοϋ πολλοϋ 

d καί μή τοιούτου διαφέρειν, τούτφ γ' αύτφ τώ άληθεστάτω, 

καί νϋν δή σφόδρα διανοηθέντες καί ϊκοί ώς διαλογισάμενοι, 

μήτ' εις τινας ώφελίας επιτημών βλέψαντες μήτε τινάς 

εύδοκιμίας, άλλ' εϊ τις πέφυκε τής ψυχής ημών δύναμις 

έράν τε τοϋ άληθοϋς καί πάντα ένεκα τούτου πράττειν, 

ταύτην εϊπωμεν διεξερεννησάμενοι—το καθαρόν νοΰ τε καί 

φρονήσεως εί ταύτην μάλιστα έκ τών εικότων έκτήσθαι 

φαΐμεν άν ή τίνα έτερον ταύτης κνριωτεραν ήμϊν ζητέον. 

θ ΠΡΩ. Άλλα σκοπώ, καί χαλεπόν οϊμαι σνγχωρήσαί 

τίνα άλλην έπιστήμην ή τέχνην τής αληθείας άντέχεσθαι 

μάλλον ή ταύτην. 

ΣΩ. ΤΑρ' ούν έννοήσας τό τοιόνδε εϊρηκας δ λέγεις νΰν, 

ώς αϊ πολλαί τέχναι, καί δσοι περί ταύτα πεπόνηνται, 

δ9& πρώτον μέν δόξαις χρώνται καί τά περί δόξαν ζητοϋσι 

σνντεταμένως ; Ει τε καί περί φύσεως ήγεΐταί τις ζητεϊν, 

οϊσθ' δτι τά περί τόν κόσμον τόνδε, δπη τε γέγονεν καί 

δπη πάσχει τι καί δπη ποιεϊ, ταϋτα ζητεί διά βίου ; Φαΐμεν 

άν ταντα, ή πώς ; 

ΠΡΩ. Οντως. 
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ΣΩ. Νά πάρης τά δπλα, μοΰ φαίνεται πώς ήθελες 
νά πής, δμως ντράπηκες καί τά παράτησες. 

Π Ρ Ω . Πάρε το τώρα τοΰτο δπως σοΰ αρέσει. 

ΣΩ. Μήπως φταίω έγώ πού δέν κατάλαβες καλά ; 

ΠΡΩ. Ποιο πράμα ; 

Σ Ω . Δέν ήταν ακόμη αυτό, αγαπητέ μου Πρώταρχε, 
•πού ζητοΰσα έγώ, ποια δηλαδή τέχνη ή ποια γνώση ξεπερνά Ο 
•όλες στό 6τι είναι ή πιό μεγάλη καί η πιό καλή καί μάς ωφελεί 
τό πιό πολύ" άλλα ποια εξετάζει τή σαφήνεια καί τήν ακρίβεια 
καί τήν απόλυτη αλήθεια, αδιάφορο άν είναι μικρή καί μικρό 
τό δφελός της* αύτο είναι πού ζητούμε ακριβώς τώρα. 
Ά λ λ α πρόσεχε* δέν πρόκειται νά γίνης εχθρός τοϋ Γοργία, 
άν στην τέχνη εκείνου δώσης τήν υπεροχή γιά τίς υπηρεσίες 
πού προσφέρει στους ανθρώπους, ενώ στή σπουδή γιά τήν 
οποία μίλησα τώρα έγώ ( Ι 4 8 ), δπως έλεγα μιλώντας γιά τό 
άσπρο τότε, κι άν ακόμα είναι μικρό, δμως αληθινό, πώς εΐ
ναι ανώτερο άπό τό πολύ πού δέν εΐναι δμως τέτοιο, ακριβώς d 
σ' αυτό : οτι είναι τό πιό αληθινό * έτσι καί τώρα * άφοΰ στο-
χασθοΰμε βαθιά καί συλλογιστούμε δσο πρέπει, χωρίς νά απο
βλέψουμε σέ οποιαδήποτε χρησιμότητα τών γνώσεων ούτε 
στή φήμη τους, άλλα άν ύπάρχτ έμφυτη κάποια δύναμη τής 
ψυχής μας πού ν' αγαπά τήν αλήθεια καίνά κάνη τό καθετί 
γ ι ' αυτήν, άς τήν εξετάσουμε διεξοδικά κι άς πούμε άν θά 
υποστηρίζαμε πώς αυτή κατέχει μέ μέγιστη πιθανότητα τήν 
καθαρότητα τοΰ νοΰ καί τής φρόνησης ή πρέπει ν' αναζητή
σουμε κάποιαν άλλη πού ή υπεροχή της είναι μεγαλύτερη. 

Π Ρ Ω . Άλλα εξετάζω καί νομίζω πώς είναι δύσκολο 0 
νά παραδεχτώ δτι κάποια άλλη γνώση ή τέχνη εΐναι στενώ-
τερα δεμένη μέ τήν αλήθεια ά π ' αυτήν. 

Σ Ω . Ά ρ α γ ε σκέφθηκες κάτι τέτοιο καί είπες αυτό 
πού λές τώρα ; δτι δηλαδή οί περισσότερες τέχνες καί δσοι 
κοπιάζουν σ' αυτά χρησιμοποιούν γνώμες καί ερευνούν 59a 
έντονα αύτ« πού σχετίζονται μέ μιά γνώμη ( 1 U ), καί άν ακό
μη κανείς νομίζη δτι κάνει έρευνες σχετικά μέ τή φύση, 
ξέρεις δτι τά σχετικά μέ τόν κόσμο αυτόν έδω, πώς δημιουρ
γήθηκε, πώς παθαίνει καί πώς κάνει κάτι, αότά είναι πού 
έρευνα α' δλη του τή ζωή; Θά τό παραδεχόμασταν αυτό 
ή τί θά λέγαμε ; 

ΠΡΩ. Αυτό. 
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ΣΩ. Ούκοΰν ού περί τά οντά άεί, περί δέ τά γιγνόμενα 
καί γενησόμενα καί γεγονότα ημών ό τοιούτος άνήρηται 
τόν πάνον ; 

ΠΡΩ. Αληθέστατα. 

ΣΩ. Τούτων ούν τι σαφές άν φαΐμεν τή ακριβέστατη 
b αλήθεια γίγνεσθαι, ών μήτε έσχε μηδέν πώποτε κατά ταύτα 

μήθ' έξει μήτε είς τό νΰν παρόν έχει ; 

ΠΡΩ. Καί πώς ; 

ΣΩ. Περί ούν τά μή κεκτημένα βεβαιότητα μηδ' ήντι-
νοΰν πώς άν ποτέ βέβαιον γίγνοιθ' ήμϊν καί ότιοΰν ; 

ΠΡΩ. Οϊμαι μέν ουδαμώς. 

ΣΩ. Ούδ' άρα νους ουδέ τις επιστήμη περί αυτά έστιν 
τό άληθέστατον έχουσα. 

ΠΡΩ. Οϋκουν εικός γε. 

ΣΩ. Τόν μέν δή σε καί έμέ και Γοργίαν καί Φίληβον 
χρή συχνά χαίρειν έάν, τόδε δέ διαμαρτύραοθαι τφ λόγφ. 

c ΠΡΩ. Τό ποίον ; 

ΣΩ. *Ως ή περί έκεΐνο έσθ' ήμϊν τό τε βέβαιον καί το 
καθαρόν καί αληθές καί δ δή λέγομεν ειλικρινές, περί τά 
άεί κατά τά αυτά ωσαύτως άμεικτότατα έχοντα, ή [δεύτερος] 
εκείνων δτι μάλιστα έστι συγγενές· τά Ô' άλλα πάντα δεύ
τερα τε καί ύστερα λεκτέον. 

ΠΡΩ. Αληθέστατα λέγεις, 

ΣΩ. Τά δή τών ονομάτων περί τά τοιαύτα κάλλιστα 
άρ' ού τοις καλλίστοις δικαιότοτον άπονέμειν ; 

ΠΡΩ. Εικός γε. 

d ΣΩ. Ούκοΰν νους έστι καί φρόνησις ά γ' άν τις τιμήσειε 
μάλιστα ονόματα ; 

ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ. Ταΰτ' άρα έν ταις περί τό δν δντως έννοίαις εστίν 
άπηκριβωμένα ορθώς κείμενα καλεϊσθαι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μεν ούν. 

ΣΩ. Καί μήν ά γε εις τήν κρίσιν έγώ τότε παρεσχόμην 
ούκ άλλ' εστίν ή ταϋτα τά ονόματα. 

ΠΡΩ. Τί μήν , ώ Σώκρατες ; 
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ΣΩ. "Ενας τέτοιος άνθρωπος δέ μοχθεί, λοιπόν, ανάμε
σα μας δχι γ ι ' αυτά πού υπάρχουν παντοτινά, άλλα γιά δσα 
γίνονται καί θά γίνωνταί καί έχουν γίνει ; 

ΠΡΩ. 'Απολύτως αληθινό. 
ΣΩ. Θά μπορούσαμε, λοιπόν, νά παραδεχθούμε δτι άπ' 

αυτά, πού μήτε εΐχαν ποτέ ώς τώρα οΰτε θά έχουν ούτε έχουν b 
τώρα τή στιγμή αυτή τίποτε αμετάβλητο, γίνεται κάτι βέβαιο 
μέ τήν πιο εξακριβωμένη αλήθεια ; 

Π Ρ Ω . Πώς θά μπορούσαμε ; 
Σ Ω . Πώς, λοιπόν, θά μποροΰσε νά δημιουργηθή σ' εμάς 

κάτι,ότιδήποτε, βέβαιο γιά δσα δέν κατέχουν τήν παραμικρή 
βεβαιότητα; ( 1 6 ΐ ) 

ΠΡΩ. Νομίζω πώς μέ κανένα τρόπο. 
ΣΩ. Δέν υπάρχει επομένως ούτε νόηση ούτε κάποια 

γνώση σχετικά μέ αυτά πού νά κατέχη τήν απόλυτη αλήθεια. 
ΠΡΩ. Φυσικά δχι. 
ΣΩ. Πρέπει συνεπώς νά ποΰμε γεια χαρά σ' εσένα καί 

σ' εμένα καί στό Γοργία καί στό Φίληβο καί έν ονόματι 
της συζήτησήί μας νά κάνουμε αυτή την επίσημη διακήρυξη. 

Π Ρ Ω . Ποιάν ; e 

ΣΩ. Ό τ ι γιά μας ή βεβαιότητα καί ή καθαρότητα καί 
ή αλήθεια καί αυτό πού λέγε άδολο υπάρχουν ή σ' έκεϊνα τά 
όποια πάντοτε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση κατά τόν 
ίδιο τρόπο, χωρίς καμιάν ανάμιξη ( 1 Β 8), ή σέ δ,τι είναι δσο γί
νεται πιό συγγενικό μ' αότά * καί δλα τάλλα πρέπει νά ποΰμε 
πώς είναι δεύτερης σειράς καί άκολουθοΰν. 

ΠΡΩ. Είναι απολύτως αληθινό αυτό πού λές. 

ΣΩ. Καί άπό τά ονόματα πού δίδονται στά τέτοια 
δέν είναι απολύτως δίκαιο τά πιό ώραΐα νά τ ' αποδώσουμε 
στά πιό ώραϊα ; 

ΠΡΩ. Φυσικά. 
ΣΩ. Δέν είναι, λοιπόν, ή νόηση καί ή φρόνηση τά â 

ονόματα πού θά τιμούσε κανείί περισσότερο ; 
ΠΡΩ. Ναί. 
ΣΩ. Αότά εΐναι επομένως πού μέ ακρίβεια καί σωστά 

θάάποδοθοΰνστίς έννοιες πού αναφέρονται στό δντως 6ν{1 5 4). 
ΠΡΩ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Αυτά ακριβώς είναι τά ονόματα πού παρουσίασα 

κι έγώ τότε στην κρίση μας καί δχι άλλα. 
ΠΡΩ. Καί βέβαια, Σωκράτη. 
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ΣΩ. Εϊεν. Τό μεν δή φρονήσεώς τε καί ηδονής πέρι 
e προς τήν αλλήλων μεΐξιν εϊ τις φαίη καθαπερεί δημιουργείς 

ήμϊν έξ ών ή έν οϊς δεϊ δημιονργεϊν τι παρακεϊσθαι, καλώς 
άν τφ λόγω άπεικάζοι. 

ΠΡΩ. Καί μάλα. 

ΣΩ. Τό δή μετά ταϋτα άρ' ού μειγνύναι έπιχειρητέον; 

ΠΡΩ. Τίμήν; 

ΣΩ. Ούκοΰν τάδε προειποΰσι καί άναμνήσασιν ημάς 
αυτούς όρθότερον άν έχοι; 

ΠΡΩ. Τάποϊα; 

ΣΩ. Ά καί πρότερον έμνήσθημεν εύ Ô' ή παροιμία 
60& δοκεϊ έχειν, τό και δις και τρις τό γε καλώς έχον έπαναπολεϊν 

τφ λόγφ δεΐν. 

ΠΡΩ. Τιμήν; 

ΣΩ. Φέρε δή προς Διός- οϊμαι γάρ ούτωσίπως τα τ<ίτε 
λεχθέντα ρηθήναι. 

ΠΡΩ. Πώς; 

ΣΩ. Φίληβός φησι τήν ήδονήν σκοπόν ορθόν πάσι 
ζφοις γεγονέναι καί δεΐν πάντας τούτον στοχάζεσθαι, καί 
δή καί τάγαθόν τοΰτ' αυτό είναι σύμπασι, καί δύο ονόματα, 
αγαθόν καί ήδύ, ένί τινι καί φύσει μιφ τούτφ ορθώς τεθέντ' 

b εχειν Σωκράτης Ö' êv μέν οϋ φησι τοΰτ' είναι, δύο δέ καθ~ 
άπερ τά ονόματα, καί τό τε αγαθόν καί ήδύ διάφορον αλ
λήλων φύσιν έχειν, μάλλον δέ μέτοχον εΐναι τής τοΰ άγαθοϋ 
μοίρας τήν φρόνησιν ή τήν ήδονήν. Ού ταΰτ' εστίν τε καί 
ήν τά τότε λεγόμενα, ώ Πρώταρχε ; 

ΠΡΩ. Σφόδρα μέν ούν. 

ΣΩ. Ούκοΰν καί τόδε καί τότε καί νΰν ήμϊν άν σνν-
ομολογοϊτο ; 

ΠΡΩ. Τό ποιον ; 

ΣΩ. Τήν τάγαθόν διαφέρειν φύσιν τφδε τών άλλων. 

e ΠΡΩ. Τίνι; 

ΣΩ. ΤΩ παρείη τοΰτ' άεί τών ζφων διά τέλους πάντως 
καί πάντη, μηδενός έτερον ποτέ έτι προσδεΐσθαι, τό δέ 
ϊκανόν τελεώτατον έχειν. Ούχ ούτως ; 
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ΣΩ. Σύμφωνοι. Ό σ ο γιά τήν ανάμιξη τής φρόνησης 
καί τής ηδονής, τό ένα μέ τό άλλο, θά έλεγε κανείς πώς θ 
βρίσκονται μπροστά μας σαν νάμασταν τεχνίτες πού πρέπει 
ά π ' αότά ή μέσα σ' αυτά νά δημιουργήσουμε κάτι* κι αυτή ή 
παρομοίωση θά ήταν Ομορφη. 

Π Ρ Ω . Πολύ. 
ΣΩ. Δέν πρέπει, λοιπόν, στή συνέχειανά προσπαθήσου

με νά κάνουμε τήν ανάμιξη ; 
ΠΡΩ. 'Ασφαλώς. 
ΣΩ. Δέ θά ήταν πιό σωστό νά ποΰμε πρωτύτερα σ' ε

μάς τους ίδιους καινά ξαναφέρουμε στή μνήμη μας αυτά; 
ΠΡΩ. Ποια ; 
Σ Ω . Αυτά πού θυμηθήκαμε καί προηγουμένως. Καί 

φαίνεται πώς καλά τό λέει ή παροιμία πώς πρέπει νά ξανάρ- 60a 
χεται στό λόγο καί δυό καί τρεις φορές κάτι τό καλό. 

ΠΡΩ. Ασφαλώς. 
Σ Ω . 'Εμπρός, λοιπόν, στ ' δνομα τοΰ Δία. Θαρρώ πώς 

κάπως έτσι είπαμε δσα λέχθηκαν τότε. 
Π Ρ Ω . Πώς ; 

Σ Ω . Ό Φίληβος υποστηρίζει πώς ή ηδονή είναι ό σω
στός σκοπός ( 1 6 Β) γιά δλα τά ζώα καί δτι δλοι πρέπει νά 
τήν έχουν γιά στόχο* μάλιστααότόάκριβώς είναι γιά δλους αν
εξαιρέτως τό αγαθό καί δύο ονόματα αγαθό καί ηδονικό, βρί
σκουν τή σωστή τους θέση σ' ένα πράμα καί μιά φύση. 
Αντίθετα ό Σωκράτης δέν παραδέχεται πώς αύτο είναι b 

Ινα ( Ι 5 θ ) άλλα δύο, καθώς ακριβώς τά ονόματα, καί δτι ή φύ
ση τοΰ αγαθού καί τοΰ ηδονικού διαφέρουν μεταξύ τους, καί 
Οτι πιό πολύ άπό τήν ηδονή ή φρόνηση μετέχει στό μερίδιο 
τοΰ άγαθοϋ. Αυτά δέν είναι καί δέν ήταν δσα λέγαμε τότε, 
Πρώταρχε ; ("») 

Π Ρ Ω . Απολύτως. 

Σ Ω . Καί συμφωνούμε σ1 αυτό καί τώρα δπως καί τότε; 
Π Ρ Ω . Σ έ ποιο ; 
Σ Ω . "Οτι ή φύση τοΰ άγαθοϋ διαφέρει άπό τά άλλα 

στό έξης. 
Π Ρ Ω . Σέ ποιο ; ο 
Σ Ω . Ό π ο ι ο ζώο κατέχει αυτό παντοτινά, ίσαμε τό τέλος, 

απόλυτα καί μέ κάθε τρόπο, δέν έχει ποτέ ανάγκη άπό τί
ποτε άλλο ακόμα, άλλα έχει απόλυτη αυτάρκεια. "Ετσι 
δέν είναι ; 
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ΠΡΩ. Ούτω μέν ούν. 

ΣΩ. Ούκοΰν τφ λόγφ έπειράθημεν χωρίς εκάτερον 
έκατέρον θέντες είς τόν βίον έκαστων, άμεικτον μέν ήδονήν 
φρονήσει, φρόνησιν δέ ωσαύτως ηδονής μηδέ τό σμικρότατον 
έχονσαν ; 

ΠΡΩ. Ήν ταϋτα. 

ΣΩ. Μών ούν ήμϊν αυτών τότε πότερον ίκανόν έδοξεν 
d είναι τφ ; 

ΠΡΩ. Καί πώς ; 

ΣΩ. Εί δέ γε παρηνέχθημέν τι τότε, νΰν δστισοϋν 
έπαναλαβών όρθάτερον είπάτω, μνήμην καί φρόνησιν καί 
έπιστήμην καί αληθή δόξαν τής αυτής ιδέας τιθέμενος 
καί σκοπών ει τις άνεν τούτων δέξαιτ' άν οϊ καί ότιοΰν 
εϊναι ή καί γίγνεσθαι, μή δτι δή γε ήδονήν εϊθ' ώς πλείστη» 
ειθ' ώς σφοδροτάτην, ήν μήτε αληθώς Οοξάζοι χαίρειν μήτε 
τό παράπαν γιγνώσκοί τί ποτέ πέπονθε πάθος μήτ1 αύ 

e μνήμην τοΰ πάθονς μηδ' οντινοΰν χρόνον έχοι. Ταύτα δέ 
λεγέτω καί περί φρονήσεως, εϊ τις άνεν πάσης ηδονής καί 
τής βραχντάτης δέξαιτ' άν φρόνησιν έχειν μάλλον ή μετά 
τίνων ηδονών ή πάσας ήδονάς χωρίς φρονήσεως μάλλον ή 
μετά φρονήσεως αύ τίνος. 

ΠΡΩ. Ούκ έστιν, ώ Σώκρατες, άλλ' ουδέν δεϊταΰτά γε 
πολλάκις έπερωτάν. 

61α ΣΩ. Ούκοΰν τό γε τέλεον και πάσιν αίρετόν καί τό 
παντάπασιν αγαθόν ούδέτερον άν τούτων εϊη ; 

ΠΡΩ. Πώς γάρ άν ; 

ΣΩ. Τό τοίνυν αγαθόν ήτοι σαφώς ή καί τίνα τύπον 
αύτοϋ ληπτέον, ΐν', δπερ έλέγομεν, δεντερεϊα δτφ δώσομεν 
εχωμεν. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα λέγεις. 

ΣΩ. Ούκοΰν όδόν μέν τίνα έπί τάγαθόν είλήφαμεν ; 

ΗΡΩ- Τίνα; 

ΣΩ. Καθάπερ εϊτίς τίνα άνθρωπον ζητών τήν οΐκησιν 
b πρώτον ορθώς ΐν' οϊκεϊ πύθοιτο αύτοϋ, μέγα τι δηπον προς 

τήν ενρεσιν άν εχοι τοΰ ζητονμένον. 

ΠΡΩ. Πώς δ' ού ; 
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Π Ρ Ω . "Ετσι βέβαια. 
Σ Ω . Μέ τή συζήτηση, λοιπόν, δέν προσπαθήσαμε νά 

χωρίσουμε τό ένα άπό τό άλλο καί νά τά βάλουμε στή ζωή 
τοΰ καθειός, ηδονή άμικτη άπό φρόνηση καί Ομοια φρόνηση 
πού νά μήν έχη τό παραμικρό κομμάτι ηδονής ; 

Π Ρ Ω . Αυτό έγινε. 
Σ Ω . Μας φάνηκε, λοιπόν, τότε πώς κάποιο άπό τά δύο 

αυτά είναι αρκετά σέ κανέναν ; d 
Π Ρ Ω . Πώς θά μπορούσε ; 
Σ Ω . Καί άν κάναμε τότε κάποιο λάθος, άς ξαναπιάση 

τώρα οποιοσδήποτε τό ζήτημα καί άς μιλήση πιό σωστά, 
βάζοντας τή μνήμη καί τή φρόνηση καί τή γνώση καί τήν 
αληθινή γνώμη στην ίδια ομάδα καί εξετάζοντας άν θά δεχό
ταν κανείς, χωρίς αυτά, νά έχη ή νά απόχτηση οτιδήποτε, καί 
ΐίχι μονάχα τήν ηδονή είτε τήν πιό πολλή είτε τήν πιό μεγάλη, 
άφοΰ δέ θά είχε ούτε αληθινή γνώμη πώς τήν χαίρεται ούτε 
καθόλου θά γνώριζε ποια κατάσταση δοκιμάζει ούτε ακόμα 
θά είχε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ανάμνηση αύτης 
τής κατάστασης. Τά ίδια άς ποΰμε καί γιά τή φρόνηση, άν e 
δηλαδή θά προτιμούσε κανείς νά εχη φρόνηση χωρίς καθόλου 
ηδονή παρά φρόνηση μέ κάποιες ηδονές ή δλες τίς ηδονές 
χ ω ρ ^ φρόνηση παρά ηδονές μέ κάποια φρόνηση. 

ΠΡΩ. Είναι αδύνατο,Σωκράτη· άλλα καθόλου δέ χρειά
ζεται \ά ρωτούμε καί νά ξαναρωτούμε αυτά. 

ΣΩ. Επομένως τό τέλειο, αυτό πού δλοι θά προτιμοΰ- 61a 
σαν, τό απόλυτο αγαθό δέ θά μποροΰσε νά ΐΐναι ούτε τό ενα 
ούτε τό άλλο ά π ' αότά ; 

Π Ρ Ω . Πώς θά μπορούσε ; 

ΣΩ. Πρέπει, λοιπόν, νά συλλάβουμε καθαρά ή τό αγα
θό ή κάποια μορφή του, γιάνά ξέρουμε, όπως ακριβώς λέγαμε, 
σέ τί θά δώσουμε τη δεύτερη θέση. 

Π Ρ Ω . Πάρα πολύ σωστά. 

ΣΩ. Δέ βρήκαμε, λοιπόν, κάποιο δρόμο πού οδηγεί 
στό αγαθό ; 

ΠΡΩ. Ποιόν ; 

Σ Ω . Ό π ω ς άν ζητή κανείς κάποιον άνθρωπο καί μάθη 
ακριβώς πρώτα τό σπίτι του, δπου κατοικεί, θά έχη κάνει b 
βέβαια ένα μ.γάλο βήμα στην ανεύρεση αύτοϋ πού ζητεί. 

ΠΡΩ. Πώς οχι ; 
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ΣΩ. Καί νΰν δή τις λόγος έμήνυσεν ήμϊν, ώσπερ καί 

κατ' αρχάς, μή ζητεϊν έν τφ άμείκτω βίφ τάγαθόν άλλ' εν 

τφ μεικτφ. 

ΠΡΩ. Πάνν γε. 

ΣΩ. Έλπίς μήν πλείων έν τφ μειχθέντι καλώς τό 

ζητούμενον έσεσθαι φανερώτερον ή έν τφ μή ; 

ΠΡΩ. Πολύ γε. 

ΣΩ. Τοις δή θεοϊς, ώ Πρώταρχε, ευχόμενοι κεραννύω-

c μεν, εΐτε Διόννσος είτε Ήφαιστος εϊθ' δστις θεών ταύτην τήν 

τιμήν ειληχε τής σνγκράαεως. 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν. 

ΣΩ. Καί μήν καθάπερ ήμϊν οϊνοχόοις τισί παρεστ&σι 

κρήναι—μέλιτος μέν άν άπενκάζοι τις τήν τής ηδονής, 

τήν δέ τής φρονήσεως νηφαντικήν καί άοινον αυστηρού 

καί υγιεινού τίνος ύδατος—ας προθυμητέον ώς κάλλιστα 

συμμειγνύναι. 

ΠΡΩ. Πώς γάρ οϋ ; 

d ΣΩ. Φέρε δή πρότερον άρα πασαν ήδονήν πάση φρο

νήσει μειγνύντες τοϋ καλώς άν μάλιστα έπιτύχοιμεν ; 

ΠΡΩ. Ίσως. 

ΣΩ. Άλλ' ούκ ασφαλές. ΎΗ δέ άκινδυνότερον άν μει-

γνύοιμεν, δόξαν μοι δοκώ τίνα άποφήνασθαι άν. 

ΠΡΩ. Λέγε τίνα. 

ΣΩ. Ήν ήμϊν ηδονή τε αληθώς, ώςοίόμεθα, μάλλον 

ετέρας άλλη καί Οή καί τέχνη τέχνης ακριβεστέρα ; 

ΠΡΩ. Πώς γάρ οϋ ; 

ΣΩ. Καί επιστήμη δή επιστήμης διάφορος, ή μεν έπί 

e τα γιγνόμενα καί άπολλύμενα αποβλέπουσα, ή δ' έπί τά 

μήτε γιγνόμενα μήτε άπολλύμενα, κατά ταύτα δέ καί 

ωσαύτως όντα άεί. Ταύτην είς τό αληθές έπισκοπούμενοί 

ήγησόμζθα εκείνης άληθεστέραν είναι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν ορθώς. 
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ΣΩ. Καί τώρα λοιπόν, δπως καί στην αρχή, είπαμε 
κάτι πού μας φανέρωσε πώς δέν πρέπει νά ζη ;οΰμε τό αγα
θό στην άμ*κτη ζωή, άλλα στή μικτή. 

ΠΡΩ. Ασφαλώς. 

ΣΩ. Καί υπάρχει βέβαια μεγαλύτερη ελπίδα νά προ-
βάλη πιό καθαρά αυτό πού ζητοΰμε σέ μιά ζωή πού έχει άνα-
μιχθή καλά ή σέ μιά πού δέν έχει καλά ; 

ΠΡΩ. Πολύ πιό καθαρά. 

ΣΩ. Ά ς κάνουμε, λοιπόν, τήν ανάμιξη* σύγχρονα δμως 
άς προσευχηθούμε στους θεούς είτε στό Διόνυσο εΐτε στον 
"Ηφαιστο είτε σ' οποιοδήποτε θεό πού λαχαίνει νά προστα- Ο 
τεύη τό ανακάτωμα ί 1 6 8 ) . 

Π Ρ Ω . 'Ασφαλώς. 

Σ Ω . Καί βέβαια στέκονται μπροστά μας, σάν νάμασταν 
οινοχόοι, κρήνες* τής ηδονής θά τήν παρομοίαζε κανείς μέ 
κρήνη πού τρέχει μέλι, ένω τήί φρόνησης, πού χαρίζει νηφα
λιότητα καί δέν έχει κρασί, πού τρέχει ένα αυστηρό καί υγι
εινό νερό* αυτές πρέπει νά προσπαθήσουμε νά αναμίξουμε 
δσο μποροΰμε πιό καλά. 

ΠΡΩ. Καί βέβαια πρέπει. 

ΣΩ. Πρωτύτερα δμως πές μου* άραγε άν αναμιγνύαμε d 
οποιαδήποτε ηδονή μέ οποιαδήποτε φρόνηση, θά πετυχαίναμε 
δσο είναι δυνατό τό καλό ; 

Π Ρ Ω . "Ισως 
ΣΩ. "Ομως δέν είναι σίγουρο. Άλλα νομίζω πώς 

μπορώ νά παρουσιάσω μιά ίδέα, πώς θά κάναμε τήν ανάμιξη 
μέ λιγότερο κίνδυνο. 

ΠΡΩ. Λέγε, ποια ; 
Σ Ω . Παραδεχόμασταν πώς μιά ηδονή, έτσι νομίζαμε, 

υπάρχει πιό αληθινά άπό μιαν άλλη καί, φυσικά, μιά τέχνη 
πιό ακριβής άπό μιαν άλλη ; 

ΠΡΩ. Πώς δχι; 
ΣΩ. Καί γνώση διαφορετική άπό άλλη γνώση' η μια 

πού εΐναι στραμμένη προς αυτά πού γίνονται, καί χάνονται, 
ένώ ή άλλη σέ δσα οΟτε γίνονται οΟτε χάνονται άλλα υπαρ- β 
χουν παντοτινά τά ίδια καί αμετάβλητα. Αυτήν, εξετάζοντας 
την άπό τήν άποψη τής αλήθειας, νομίσαμε πώς είναι πιό 
αληθινή άπό εκείνη. 

Π Ρ Ω . Πάρα πολύ σωστά. 
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ΣΩ. Ούκοΰν εί τάληθέστατα τμήματα έκατέρας ϊδοιμεν 
πρώτον σνμμείξαντες, άρα ικανά ταϋτα σνγκεκραμένα τόν 
άγαπητότατον βίον άπεργασάμενα παρέχειν ήμϊν, ή τίνος 
έτι προσδεόμεθα καί τών μή τοιούτων ; 

ϋ2& ΠΡΩ. Έμοί γονν δοκεϊ δράν ούτως. 
ΣΩ. Έστω δή τις ήμϊν φρονών άνθρωπος αυτής περί 

δικαιοσύνης δτι έστιν, καί λόγον έχων έπόμενον τφ νοεϊν, 
και δή καί περί τών άλλων πάντων τών δντων ωσαύτως 
διανοούμενος. 

ΠΡΩ. Έστω γάρ ούν. 
ΣΩ. ΎΑρ' ούν ούτος ϊκανώς επιστήμης ίξει, κύκλου μέν 

καί σφαίρας αυτής τής θ-ίας τίν λόγον έχων, τήν δε άνθρω-
πίνην ταύτην σφοϊραν καί τους κύκλους τούτους άγνοών, 

h καί χρώμενος έν οίκοδομία καί τοις άλλοις ομοίως κανόσι 
καί τοΐς κύκλοις ; 

ΠΡΩ. Γελοίαν διόθεσιν ημών, ώ Σώκρατες, έν ταϊς 
θείαις ούσαν μόνον έπιστήμαις λέγομεν. 

ΣΩ. Πώς φής ; *Η τοΰ ψενδοϋς κανόνος άμα καί τοΰ 
κύκλου τήν ού βέβαιον ουδέ καθαράν τέχνην έμβλητέον 
κοινή καί συγκρατέον ; 

ΠΡΩ. Άναγκαϊον γάρ, εί μέλλει τις ημών καί τήν όδόν 
εκάστοτε έξενρήσειν οϊκαδε. 

C ΣΩ. Ή καί μονσικήν, ήν Ολίγον έμπροσθεν έφαμεν 
στοχάσεώς τε καί αιμήσεως μεστήν ούσαν καθαρότητας 
ένδεϊν ; 

ΠΡΩ. Άναγκαϊον φαίνεται έμοιγε, εϊπερ γε ημών Ô 
βίος έσται καί όπωσοϋν ποτέ βίος. 

ΣΩ. Βούλει δήτα, ώσπερ θνρωρος ύπ' δχλον τις ωθού
μενος κοί βιαζόμενος, ηττηθείς άναπετάσος τάς θύρας άφώ 
πάσας τάς έπιστήμας εϊσρεϊν και μείγννσθαι όμοΰ καθαρό 
τήν ένδεεστέραν ; 

d ΠΡΩ. Ούκοΰν Ϊγωγε οϊδα, ώ Σώκρατες, δτι τις άι 
βλάπτοιτο πάσας λαβών τάς άλλας έπιστήμας, έχων τάς 
πρώτος. 

ΣΩ. Μεθιώ δή τός σνμπάσας ρεΐν είς τήν τής eΟμήρου 
και μάλα ποιητικής μισγαγκείας νποδοχήν ; 

ΠΡΩ. Πάνν μέν ούν. 
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ΣΩ* Ά ν λοιπόν αναμίξουμε πρώτα-πρώτα τά πιό άλη-
•θινά κομμάτια καί τής μιας καί τής άλλης καί τά εξετάσουμε, 
6ά έχουν άραγε τήν ίκανότητα, δταν ανακατωθούν, νά απαρτί
σουν καί νά μάς προσφέρουν τήν πιό επιθυμητή ζωή ; ή θά 
μάς χρειασθή ακόμα κάτι ά π ' δσα δέν είναι τέτοια ; 

Π Ρ Ω . Έ γ ώ νομίζω πώςπρέπιι νά τό κάνουμε αυτό. 
ΣΩ. Ά ς υποθέσουμε πώς υπάρχει κάποιος άνθρωπος 

πού στοχάζεται τή δικαιοσύνη καθ' αυτήν, ποια είναι ή ουσία 
της, καί έχει έννοιεί πού προκύπτουν άπό τη νόηση καί δμοια 
σκέπτεται καί γιά δλα τά άλλα δντα, 

Π Ρ Ω . Ά ς τό υποθέσουμε. 
ΣΩ. Αυτός, λοιπόν, θά έχη ικανοποιητική γνώση, άν 

| !χη τήν έννοια τοΰ κύκλου καί τής θείας σφαίρας στην ουσία 
της, άλ/ά άγνοή αυτή τήν ανθρώπινη σφαίρα καί αυτούς 
τους κύκλους καί χρησιμοποιή στό χτίσιμο ενός σπιτιού 
•καί τους άλλους χάρακες καί τους κύκλους αδιακρίτως ( 1 Μ ) ; 

ΠΡΩ.- Λέμε πώς είναι γιά μάς μιά γελοία κατάσταση, 
Σωκράτη, πού βρίσκεται κλεισμένη μόνο στίς θειες γνώσεις. 

ΣΩ. Τίλές ; Πρέπει, λοιπόν, σύγχρονα νά βάλουμε μέσα 
μαί, '.ί νά ανακατώσουμε καί τήν αβέβαιη καί δχι καθαρή 
τέχν- τοΰ ψεύτικου χάρακα καί τοΰ κύκλου ; 

ι»ΡΩ. Είναι ανάγκη, άν βέβαια κάποιος από μάς θέλη 
κάθε φορά νά βρίσκη καί τό δρόμο πού πάει στό σπίτι του. 

Σ Ω . Καί τή μουσική βέβαια, πού λίγο πρωτύτερα 
είπαμε (1β0} πώς εΐναι γεμάτη φαντασία καί μίμηση καί έτσι 
της λείπει ή καθαρότητα ; 

Π Ρ Ω . Έμενα τουλάχιστο μοΰ φαίνεται πώς είναι υπο
χρεωτικό, άν βέβαια ή ζωή μας πρόκειται νά είναι οπωσδή
ποτε ζωή-

ΣΩ. Θέλεις, λοιπόν, σαν ένας πορτιέρης πού σπρώχνε
ται καί στριμώχνεται, νά υποκύψω καί ν' ανοίξω διάπλατα 
τίς πόρτες κι έτσι ν' αφήσω δλες τίς γνώσεις νά εϊσορμή-
•σουν καί ν' άναμιχθοΰν μαζί, ή λιγότερο καθαρή μέ τήν 
καθαρή ; t 

ΠΡΩ. Δέν ξέρω, Σωκράτη, τί θά πάθαινε κάνεις, αν 
έπαιρνε δλες τίς άλλες γνώσεις, δταν κατέχη τις πρώτες. 

Σ Ω . Νάτίςάφήσω,λοιπόν,δλεςμαζίνάχυθούνσ'αυτή 
τή γούρνα πού ποιητικότατα ό Όμηρος τήν ονομάζει 
«συλλάγκαδο» ; ( Μ Ι ) 

Π Ρ Ω . Ασφαλώς. 

Πλάτωνος, Φίληβος 
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ΣΩ. Μεθεϊνται· καί πάλιν έπί τήν τών ηδονών πηγήν 
ιτέον. Ώς γάρ διενοήθημεν αύτάς μειγνύναι, τά τών αληθών 
μόρια πρώτον, ούκ έξεγένεθ' ήμϊν, αλλά διά τό πασαν 
αγαπάν έπιστήμην είς ταύτόν μεθεϊμεν αθρόας καί πρόσθεν 

e τών ηδονών. 

ΠΡΩ. Αληθέστατα λέγεις. 

ΣΩ. "Ωρα δή βονλεύεσθαι νφν καί περί τών ηδονών, 
πότερα καί ταύτας πάσας αθρόας άφετέον ή καί τούτων 
πρώτος μεθετέον ήμϊν δσαι αληθείς. 

ΠΡΩ. Πολύ τι διαφέρει προς γε άσφάλειαν πρώτος τάς 
αληθείς άφειναι. 

ΣΩ. Μεθείαθων δή. Τίδέ μετά ταύτα ; Άρ' ούκ εί μέν 
τίνες άναγκαΐαι, καθάπερ έκεϊ, σνμμεικτέον καί ταύτας ; 

ΠΡΩ. Τί Ô' οϋ ; Τάς γε αναγκαίας δήπονθεν. 
63& ΣΩ. ΕΙ δέ γε καί, καθάπερ τάς τέχνας πάσας αβλαβές 

τε καί ώφέλιμον ήν έπίστασθαι διά βίον, καί νϋν δή ταύτα 
λέγομεν περί τών ηδονών, εϊπερ πάσας ήδονάς ήδεσθαι δια. 
βίον συμφέρον τε ήμϊν έστι καί άβλαβες άπασι, πάσας 
αυγκρατέον. 

ΠΡΩ. Πώς ούν δή περί αυτών τούτων λέγωμεν ; Καί 
πώς ποιώμεν ; 

ΣΩ. Ούχ ήμας, ώ Πρώταρχε, διερωτανχρή, τάς ήδονάς: 
δε αύτάς καί τάς φρονήσεις διαπννθανομένονς τό τοιόνδε 
αλλήλων πέρι. 

b ΠΡΩ. Τό ποϊον ; 

ΣΩ. «ΤΩ φίλαι, εΐτε ήδονάς ύμας χρή προσαγορεύειν 
εϊτε άλλφ ότφοϋν ονόματι, μών ούκ άν δέξαισθε οίκεϊν μετά. 
φρονήσεως πάσης ή χωρίς τοϋ φρονεϊν ;» Οϊμαι μέν προς 
ταύτα τόδ' αυτός άναγκαιόταταν είναι λέγειν. 

ΠΡΩ. Τό ποίον ; 

ΣΩ. "Οτι καθάπερ έμπροσθεν έρρήθη, «Τό μόνον καί 
έρημον ειλικρινές εϊναί τι γένος ούτε πάνυ τι δυνατόν οϋτ* 

e ώφέλιμον πάντων γε μήν ηγούμεθα γενών άριστον êv άνθ* 
ενός σννοικεϊν ήμϊν τό τοϋ γιγνώσκειν τάλλά τε πάντα καί 
[αύ τήν] αυτήν ημών τελέως είς δύναμιν έκάστψ.» 
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Σ Ω . Αφέθηκαν* καί τώρα πρέπει νά πάμε πίσω στην 
πηγή τών ηδονών. Γιατί, δπως σκεφθήκαμε νά τίς αναμίξουμε, 
πρώτα τά κομμάτια τών αληθινών, δέν τό πραγματοποιήσαμε, 
άλλα άπό αγάπη γιά κάθε γνώση τις αφήσαμε νά χυθούν 
μαζωμένες στά ΐ8ιο μέρος καί μάλιστα πρίν άπό τίς ηδονές, e 

Π Ρ Ω . Είναι πολύ αληθινό αυτό πού λές. 

Σ Ω . Είναι καιρός λοιπόν γιά μας νά σκεφθούμε καί γιά 
τίς ηδονές* τί πρέπε» νά κάνουμε ; νά τις αφήσουμε κι αυτές 
δλες μαζί ή κι άπ*αύτές ν* αφήσουμε πρώτα δσες είναι αλη
θινές ; 

Π Ρ Ω . Είναι πολύ πιό ασφαλές ν ' αφήσουμε πρώτες τίς 

αληθινές. 
Σ Ω . "Αςάφεθούνλοιπόν.ΚαΙΟστερα ; άραγε δέν πρέπει, 

άν κάποιες είναι αναγκαίες ( 2 β ϊ ) , δπως ακριβώς έκεϊ,νά τις 
αναμίξουμε κι αυτές ; 

Π Ρ Ω . Πώς δχι ; τίς αναγκαίες ασφαλώς. 

Σ Ω . Καί άν βέβαια, δπως ακριβώς δεχθήκαμε 6τι 63a 
είναι άζήμιο καί ωφέλιμο νά ξέρουμε σ* δλη μας τή ζωή δλες 
τίς τέχνες, ποΰμε καί τώρα τά ίδια γιά τίς ηδονές, Αν δηλα
δή εϊνα. γιά μας Αλους άζήμιο καί συμφέρον νά χαιρόμαστε 
σ'δλημαςτήζωήδλεςτίςήδονές,τότε πρέπει νάτίς ανακα
τώσουμε δλες μαζί. 

Π Ρ Ω . Τ ί ν α ποΰμε, λοιπόν, γ ι ' αυτές ακριβώς καί τί νά 
κάνουμε ; 

Σ Ω . Δέν πρέπει νά κάνουμε, Πρώταρχε, τήν ερώτηση 
σ' εμάς, άλλα στά διάφορα είδη τήςήδονής καί της φρόνησης 
νά κάνουμε τήν ακόλουθη ερώτηση στή μιά γιά τήν άλλη. 

Π Ρ Ω . Ποιάν ; » 

Σ Ω . «Αγαπητές, είτε ηδονές πρέπει νά σας άποκάλέση 
κανείς είτε μέ οποιοδήποτε άλλο δνομα Ο , θά δεχόσασταν 
μήπως νά συγκατοικήτε μέ κάθε είδος φρόνησης ή χωρίς φρό
νηση ;» Αυτές, νομίζω, εΐναι απόλυτη ανάγκη νά δώσουν 
σ* αυτά τήν ακόλουθη απάντηση. 

Π Ρ Ω . Ποιάν ; 
Σ Ω . Ό τ ι , ακριβώς δπωςεϊπαμε ("*), «γιά κανένα είδος 

ούτε απολύτως δυνατό είναι ούτε ωφέλιμο νά μείνη μοναχό, 
έρημο καί άδολο* καί νομίζουμε πώς άπ* δλα τά είδη, δταν 0 
τά συγκρίνουμε ένα Ινα, έκεΐνο πού είναι άριστο νά συγκατοί
κηση μαζί μας είναι αυτό πού γνωρίζει καί δλα τ* Αλλά καί τήν 
καθεμιά άπό μας δσο είναι δυνατό τέλεια»! 1* 1). 
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ΠΡΩ. «Kai καλώς γε είρήκατε τά νΰν,» φήσομεν. 

ΣΩ. 'Ορθώς. Πάλιν τοίνυν μετά τοΰτο τήν φρόνησιν και 
τόν νουν άνερωτητέον' ({Άρ* ηδονών τι προσδειαθε έν τη 
συγκράσει;» φαΐμεν &ν αύ τόν νουν τ ε καί τήν φρόνησιν 
άνερωτώντες. «Ποίων», φαϊεν άν ϊσως, «ηδονών;» 

ΠΡΩ. Εικός. 

d ΣΩ. Ό δέ γ' ημέτερος λόγος μετά τοΰτ' εστίν δδε. 
«Προς ταΐς άληθέσιν έκείναις ήδοναϊς,» φήσομεν, «άρ' έτι 
προσδεΐσθ' ύμϊν τάς μεγίστας ήδονάς σννοίκονς είναι καί 
τάς σφοδρότατος ;» «Καί πώς, ώ Σώκρατες,» ϊσως φαϊεν 
άν, «αϊ γ' έμποδίσματά τε μνρίαήμϊν έχουσι, τάς ψνχάς εν 
άίς οίκονμεν ταράττονσαι διά μάνικας ήδονάς, καί γίγνεσθαι 

e τε ήμας τήν αρχήν ούκ έώσι, τά τε γιγνόμενα ημών τέκνα ώς 
τό πολύ, δι' άμέλειαν λήθην έμποιοΰσαι, παντάπασι διαφθεί-
ρονσιν ; Άλλ' ας τε ήδονάς αληθείς καί καθαρός [ας] είπες, 
σχεδόν οικείας ήμϊν νόμιζε, καί πρ ίς ταύταις τάς μεθ' ύγιείας 
καί τοΰ σωφρόνεϊν, καί δή καί σνμπάσης αρετής όπόσαι 
καθάπερ θεοΰ οπαδοί γιγνόμεναι αυτή συνακολονθονσι πάντη, 
ra^raç μείγνν τας δ' άεί μετ' αφροσύνης καί τής άλλης 
κακίας επόμενος πολλή πον άλογία τω νφ μειγνύναι τόν 
βουλόμενον δτι κσλλίστην ιδόντα καί άστασιαατοτατην αεΐξιν 

Θ4& καί κράσιν, έν ταύτη μαθεϊν πειράσθαίτίποτε έν τ' άνθρώπφ 
καί τφ παντί πέφνκεν αγαθόν καί τίνα ίδέαν αυτήν είναι 
ποτέ μαντευτέον,» νΑρ' ούκ έμφρόνως ταϋτα καί έχόντως 
εαυτόν τόν νουν φήσομεν υπέρ τε αύτοϋ καί μνήμης καί 
δόξης ορθής άποκρίνασθαι τά νΰν ρηθέντα ; 

ΠΡΩ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΣΩ. 'Αλλά μήν καί τόδε γε άναγκαϊον, καί ούκ άλλως 
άν ποτέ γένοιτο ούδ' άν έν. 

b ΠΡΩ. Τό ποιον ; 
ΣΩ. 'Ç μή μείξομεν άλήθειαν, ούκ άν ποτέ τοΰτο 

αληθώς γίγνοιτο ούδ' άν γενάμΐνον ειη. 
ΠΡΩ. Πώς γάρ αν ; 

ΣΩ. Ουδαμώς. Άλλ' εϊ τίνος έτι προσδεϊ τη ανγκράσει 
ταύτη, λέγετε σύ καί Φίληβος. Έμοί μέν γαρ καθαπερεί 
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Π Ρ Ω . «Καί ώραΐα μιλήσατε τώρα», θά πούμε. 
Σ Ω . Σωστά. "Υστερα, λοιπόν, πρέπει νά ρωτήσουμε 

μέ τή σειρά τους τή φρόνηση καί τόν νοΰ. «Μήπως στην 
ανάμιξη έχετε καθόλου ανάγκη τών ηδονών», θά λέγαμε πάλι, 
ρωτώντας τόν νοΰ καί τή φρόνηση. «Ποιών ηδονών;» θά 
έλεγαν ίσως. 

Π Ρ Ω . Φυσικά. 

Σ Ω . Νά, λοιπόν, ποιος θά ήταν στή συνέχεια ό δικός d 
μας λόγος. «'Εκτος άπό τίς αληθινές εκείνες ηδονές, θά 
ποΰμε, έχετε ανάγκη νά είναι συγκάτοικοι σας καί οί πιό 
μεγάλες και οί πιό δυνατές ηδονές ;» «Καί πώς, Σωκράτη», 
θά έλεγαν ίσως - «αυτές πού μάς βάζουν αναρίθμητα εμπόδια, 
ταράζοντας τίς ψυχές, δπου κατοικούμε, μέ ηδονές τρελ-
λές ; έτσι κατ'αρχήν δέμας αφήνουν νά γεννηθούμε καί ύστε
ρα, προκαλώντας μέ τήν αμέλεια τή λήθη, καταστρέφουν έν- θ 
τελώς τις πιό πολλές φορές τά παιδιά μας πού γεννιώνται. 
'Αλλά τίς ηδονές πού ονόμασες αληθινές καί καθαρές, αυτές 
νά τίς θεωρής σχεδόν συγγενικές μ' εμάς* εκτός άπ' αυτές 
Οσες συνδέονται μέ τήν υγεία καί τή σωφροσύνη· καί βέβαια 
δσες συνδέονται μέ τήν αρετή στό σύνολο της καί σάν ακόλου
θοι κάποιου θεοΰ (1 8 β) τήν ακολουθούν παντού* αυτές δλες 
ανάμιξε τις. Άλλα δσες ακολουθούν πάντοτε τήν αφροσύνη 
καί κάθε άλλη κακία, θά ήταν μεγάλη άμυαλιά νά τίς άναμίξη 
μέ τό νοΰ δποιος θέλει νά έξετάση τήν πιό Ομορφη καί πιό 
ειρηνική ανάμιξη καί ανακάτωμα καί προσπαθεί νά μάθη 64a 
μέσα σ* αυτήν ποιο είναι στον άνθρωπο καί στό σύμπαν τό 
σύμφυτο τους αγαθό καί πρέπει νά μαντέψη ποιος είναι ό 
χαρακτήρας της». Δέ θά παραδεχθούμε δτι δσα ειπώθηκαν 
τώρα ήταν μιά απόκριση μυαλωμένη καί στοχαστική τοΰ 
νοϋ γιά τόν ίδιο του τόν εαυτό καί γιά τή μνήμη καί γιά τη 
σωστή γνώμη ; 

Π Ρ Ω . Απολύτως. 
Σ Ω . Άλλα καί τοΰτο βέβαια είναι αναγκαίο καί τίποτα 

δέ θά μπορούσε νά γεννηθή διαφορετικά. 
Π Ρ Ω . Ποιο ; *> 
Σ Ω . Σέ δ,τι δέν αναμίξουμε τήν αλήθεια, αυτό δέ 

θά μπορούσε ποτέ νά γεννηθή αληθινά ούτε άν γεννιόταν νά 
έχη ύπαρξη. 

Π Ρ Ω . Πώς θά μποροΰσε ; 
Σ Ω . Μέ κανένα τρόπο. Άλλα άν χρειάζεται κάτι 

ακόμα στό ανακάτωμα αυτό, λέγετε το ό Φίληβος καί σύ. 
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κόσμος τις ασώματος άρξων καλώς έμψύχον σώματος ό νϋν 
λόγος άπειργάοθαι φαίνεται. 

ΠΡΩ. Και έμοί τοίννν. ώ Σώκρατες, ούτω λέγε δεδό-
χθαι. 

c ΣΩ. ΎΑρ' ούν έπί μέν τοις τοϋ αγαθού νΰν ήδη προθύροις 
[καί] τής οΐκήαεως έφεστάναι [τής τον τοιούτον] λέγοντες 
ϊσως ορθώς άν τίνα τρόπον φαΐμεν ; 

ΠΡΩ. Έμοί γονν δοκεϊ. 

ΣΩ. Τί δήτα έν τη ανμμείξει τιμκότατον άμα καί μάλιστα 
ahiov είναι δόξειεν άν ήμϊν τοϋ πασιν γεγονέναι προσφιλή 
τήν τοιαύτην διάθεσιν ; Τοΰτο γάρ ϊδόντες μετά τοΰτ' έπι-
οκεφόμεθα εϊθ' ήδονη εΐτε τφ νώ προσφνέατερον καί 
οίκειότερον έν τφ παντί σννέστηκεν. 

d ΠΡΩ. 'Ορθώς· τοΰτο γαρ είς τήν κρίσιν ήμϊν έστι 
σνμφορώτατον. 

ΣΩ. Καί μήν καί συμπάσης γε μείξεως ού χαλεπόν Ιδεΐν 
τήν αϊτίαν, δι' ήν ή παντός αξία γίγνεται ήτισοϋν ή τό παρά
παν ούδενάς. 

ΠΡΩ. Πώς λέγεις ; 

ΣΩ. Ουδείς πον τοΰτο ανθρώπων αγνοεί. 

ΠΡΩ. Τό ποίον; 

ΣΩ. "Οτι μέτρον καί τής σνμμέτρον φύσεως μή τυ
χούσα ήτισοϋν καί όπωαοϋν σύγκρασις πάσα έξ ανάγκης 
άπόλλυσι τά τε κεραννύμενα καί πρώτην αυτήν ουδέ γάρ 

e κράσις αλλά τις άκρατος συμπεφορημένη αληθώς ή τοιαύτη 
γίγνεται εκάστοτε δντως τοις κεκτημένοις σνμφορά. 

ΠΡΩ. Αληθέστατα. 
ΣΩ. Νϋν δή χαταπέφευγεν ήμϊν ή τοϋ άγαθοϋ δύναμις 

είς τήν τοΰ καλού φύσιν μετριότης γαρ καί συμμετρία 
κάλλος δύπον καί αρετή πανταχού συμβαίνει γίγνεσθαι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μέν ούν. 
ΣΩ. Καί μήν άλήθειάν γε έφαμεν αύτοϊς εν τη κράσει 

μεμεϊχθαι. 

ΠΡΩ. Πάνν γε. 
6δ& ΣΩ. Ούκοΰν εί μή μια δννάμεθα îôéa τό αγαθόν θη-
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Γιατί έμενα μοΰ φαίνεται πώς ή τωρινή συζήτηση έχει όλο-
κληρωθή ακριβώς σαν κάποια ασώματη τάξη ( 1 W ) πού θά 
κυβέρνηση ώραΐα ένα έμψυχο σώμα. 

Π Ρ Ω . Μπορείς νά πής, Σωκράτη, πώς κι έγώ έχω 
τήν ίδια γνώμη. 

Σ Ω . Ά ν άραγε λέγαμε δτι στεκόμαστε τώρα πια στά Ο 
-προπύλαια τής κατοικίας τοΰ αγαθού, θά (ΐιλούσαμε ίσως σω-
•στά κατά κάποιο τρόπο ; 

Π Ρ Ω . Έ τ σ ι νομίζω. 
Σ Ω . Ποιο θά θεωρούσαμε, λοιπόν, πώς είναι στην 

ανάμιξη τό πιό πολύτιμο στοιχείο καί σύγχρονα ή κατ' εξοχήν 
3Ϊτία πού κάνει μιά τέτοια κατάσταση αγαπητή σέ δλους ; 
Ό τ α ν τό δούμε αυτό, ύστερα θά εξετάσουμε άν μέσα στό 
σύμπαν ( 1 , β) ή σύσταση του τό κάνει νά συνδέεται περισσό
τερο καί νά εΐναι πιό συγγενικό μέ τό νοΰ παρά μέ τήν ήδο-
τ ή . 

Π Ρ Ω . Σωστά· γιατί αυτό θά είναι τό πιό χρήσιμο d 
•ατήν κρίση μας. 

Σ Ω . Καί δέν εΐναι δύσκολο νά δή κανείς γενικά σέ κάθε 
ανάμιξη τήν αίτία, πού κάνει οποιαδήποτε ή νά άξίζη καθετί 
η1 νά μήν άξίζη απολύτως τίποτα. 

ΠΡΩ. Τί εννοείς ; 
Σ Ω . Κανείς άνθρωπος, νομίζω, δέν τό αγνοεί, 
ΠΡΩ. Ποιο ; 

Σ Ω . Ό τ ι χωρίς μέτρο καί συμμετρία κάθε ανάμιξη, 
•οποιαδήποτε κι άν είναι καί οπωσδήποτε κι άν γίνη, χάνει 
αναγκαστικά καί αυτά πού έχουν άναμιχθή καί πρώτα-πρώτα 
χάνεται ή ί δ ι α ( " · ) . Γιατί δέν είναι βέβαια ανάμιξη, άλλα 
•μιά τέτοια γίνεται πραγματικά τήν κάθε φορά σέ δσους τήν 
κατέχουν ένα φίρδην-μίγδην, αληθινά μιά άκρατη συμ
φορά (ι™). 

ΠΡΩ. Απολύτως αληθινό-
Σ Ω . Ή δύναμη, λοιπόν, τοϋ άγαθοϋ έχει καταφύγει 

τώρα στή φύση τοΰ ωραίου* γιατί ή παρουσία τοΰ μέτρου καί 
ή συμμετρία γίνονται παντοΰ βέβαια ομορφιά καί αρετή. 

ΠΡΩ. 'Ασφαλώς. 
Σ Ω . Καί είπαμε βέβαια πώς ή αλήθεια έχει άναμιχθή 

<ιτό ανακάτωμα μ* αότά. 
Π Ρ Ω . Ασφαλώς. 
Σ Ω . Ά ν δέν μπορούμε, λοιπόν, νά πιάσουμε τό αγαθό 66a 
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ρενσαι, αύντριαίλαβόντες, κάλλέι καί ανμμετρίψ καί αλήθεια, 

λέγωμεν ώς τοΰτο οίον êv όρθόταχ' αν αίτιασαίμεθ' άν τών 

έν τη ανμμείξει, καί διά τοΰτο ώς αγαθόν δν οιαντην αυτήν 

γεγονέναι. 

ΠΡΩ. 'Ορθότατα μέν ούν. 

ΣΩ. "Ηδη τοίνυν, ώ Πρώταρχε, Ικανός ήμϊν γένοιτ' αν 

όστισοϋν κριτής ηδονής τε πέρι καί φρονήσεως, όπότερον 

b αύτοϊν τοΰ άριστον συγγενέστερόν τε καί τιμιώτερον êv 
άνθρώποις τέ έστι καί θεοϊς. 

ΠΡΩ. Δήλον μέν, δμως δ* ούν τφ λόγφ έπεξελθεϊν 

βέλτιον. 

ΣΩ. Καθ' êv έκαστον τοίνυν τών τριών προς τήν ήδονήν 

καί τόν νουν κρίνωμεν δει γάρ ίδεΐν ποτέρφ <ώς> μάλλον 

συγγενές έκαστον αυτών άπονεμοϋμεν. 

ΠΡΩ. Κάλλους και αληθείας καί μετριότατος πέρι 

λέγεις ; 

ΣΩ. Ναί. Πρώτον δέ γε αληθείας λαβοϋ, φ Πρώταρχε-

ύ καί λαβόμενος βλέψας είς τρία, νουν και άλήθειαν καί ήδο

νήν, πολύν έπισχών χρόνον άπάκριναι σαυτω πότερον ηδονή 

σνγγενέστερον ή νους αλήθεια. 

ΠΡΩ. Τί δέ χρόνον δεϊ ; Πολύ γάρ οϊμαι διαφέρετον, 

'Ηδονή μέν γάρ απάντων άλαζονίστ&τον, ώς δε λόγος, καί έν 

ταΐς ήδοναϊς ταϊς περί τάφροδίσια, αϊ δή μέγιστοι δοκοΰσιν 

είναι, και τό έπιορκεΐν συγγνώμην εΐληφε παρά θεών, ώς 

à καθάπερ παίδων τών ηδονών νουν ουδέ τον δλίγιστον κεκτη

μένων νους δέ ή'τοι τούτον καί αλήθεια έστιν ή πάντων 

όμοιότατον τε καί άληθέστατον. 

ΣΩ. Ούκοΰν τό μετά τοΰτο τήν μετριότητα ωσαύτως 

σκέψαι^ πότερον ηδονή φρονήσεως ή φρόνησις ηδονής πλείω-

κέκτηται ; 

ΠΡΩ. Εϋσκεπτόν γε καί ταύτην σκέψιν προβέβληκας* 

οΐμαι γάρ ηδονής μέν καί περιχαρείας ουδέν τών όντων 
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σέ μιά μονάχα μορφή του, άς τό πιάσουμε μέ τρεις, μέ τήν 
ομορφιά, τή συμμετρία καί τήν αλήθεια, κι άς πούμε 6TC 
αυτό, σαν ένα, θά μπορούσαμε—καί θά ήταν απολύτως 
σωστό—νά τό θεωρήσουμε αιτία δσων υπάρχουν μέσα στην 
ανάμιξη καί δτι αυτή έ'χει γίνει τέτοια πού έγινε εξ αιτίας 
του,επειδή αυτό εΐ\αι αγαθό. 

Π Ρ Ω . Πάρα πολύ σωστά. 
Σ Ω . Τώρα πιά, Πρώταρχε, οποιοσδήποτε θά μπορούσε 

νά μάς δώση μιά ικανοποιητική κρίση γιά τήν ηδονή καί γιά 
τή φρόνηση, ποιο δηλαδή άπ* αότάτάδύο'εΐναι πιό συγγενικό 
μέ τό απόλυτο αγαθό καί ποιο είναι πολυτιμότερο καί στους b 
ανθρώπους και στους θεούς. 

Π Ρ Ω . Είναι βέβαια φανερό, δμως είναι καλύτερο νά τό 
αναπτύξουμε μέ τή συζήτηση ώς τό τέλος. 

Σ Ω . Ά ς κρίνουμε, λοιπόν, ένα έ\α τό καθένα άπό τά 
τρία στή σχέση του μέ τήν ηδονή καί μέ τό νοΰ' γιατί πρέπει 
νά δοΰμε σέ ποιο άπό τά δύο θά αποδώσουμε τό καθένα ά π ' 
αυτά σαν περισσότερο συγγενικό. 

Π Ρ Ω . Μιλείς γιά τήν ομορφιά καί τήν αλήθεια καί τήν 
ύπαρξη μέτρου ; 

Σ Ω . Ναί. Καί πρώτα-πρώτα πάρε, Πρώταρχε, τήν 
αλήθεια* πάρε την, κοίταξε στά τρία , τόν νοΰ, τήν αλήθεια <Τ 
καί τήν ηδονή καί ύστερα στάσου &ρα πολλή προτού δώσης 
απόκριση στον εαυτό σου : ποιο άπό τά δύο, ή ηδονή είναι 
πιό συγγενική ή ό νους προς τήν αλήθεια ; 

Π Ρ Ω . Δέ χρειάζεται ώρα πολλή. Γιατί, νομίζω, ή 
διαφορά είναι μεγάλη ανάμεσα στά δύο. Γιατί ή ηδονή εΐναι 
τό πιό απατηλό πράμα άπ' δλα καί, δπως λέν, στίς ερωτικές 
ηδονές, πού θεωρούνται οί πιό μεγάλες, ακόμη καί νά πα-
τήσηςτόν δρκο σου τόν συγχωρούν οί θεοί ( m ) , γιατί οί ηδο
νές είναι σάν τά παιδιά πού δέν έχουν στάλα μυαλό* αντίθετα d 
ό νους ή εΐναι τό ίδιο πράμα μέ τήν αλήθεια ή είναι τό πιό 
δμοιο ά π ' δλα καί τό πιο αληθινό. 

Σ Ω . "Τστερ' άπ' αυτό, λοιπόν, εξέτασε μέ τόν ίδιο τρόπο 
τήν ύπαρξη μέτρου* ή ηδονή τήν κατέχει σέ μεγαλύτερο 
βαθμό άπό τή φρόνηση ή ή φρόνηση άπό τήν ηδονή ; 

Π Ρ Ω . Εύκολο εξεταστή εΐναι καί αυτή ή εξέταση πού 
προβάλλεις. Γιατί νομίζω πώς δέ θά μποροΰσε νά βρή κανείς 
τίποτα πού νά έχη άπό τή φύση του λιγότερο μέτρο άπό τήν 
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πεφυκός άμετρώτερον εύρεϊν άν τίνα, νοϋ δέ καί επιστήμης 
έμμετρώτερον ούδ' άν έν ποτέ. 

e ΣΩ. Καλώς εϊρηκας. "Ομως Ô' έτι λέγε τό τρίτον. Νους 
ήμϊν κάλλους μετείληφε πλεϊον ή τό τής ηδονής γένος, ώστε 
είναι καλλίω νουν ηδονής, ή τουναντίον ; 

ΠΡΩ. Άλλ' ούν φρόνησιν μέν καί νουν, ώ Σώκρατες, 
ουδείς πώποτε ούθ' ϋπαρ ούτ' δναρ αίαχρόν ούτε εΐδεν ούτε 
έπενόησεν ούδαμή ουδαμώς ούτε γιγνόμενον ούτε όντα ούτε 
έσόμενον. 

ΣΩ. 'Ορθώς. 

ΠΡΩ. Ήδονάς δέ γέ πον, καί ταύτα σχεδόν τάς μέγι
στος, δταν ϊδωμεν ήδόμενον όντινοΰν, ή τό γελοϊον έπ' α^ταΐς 

ΰβϋ ή τό πάντων σϊσχιστον επόμενον όρώντες αυτοί τε αίσχννό-
μεθα και άφανίζοντες κρύπτομεν άτι μάλιστα, ννκτί πάντα 
τά τοιαύτα δίδοντες, ώς φώς ού δέον όράν αυτά. 

ΣΩ. Πάντη δή ψήσεις, ώ Πρώταρχε, ύπό τε αγγέλων 
πέμπων καί παροϋσι φράξων, ώς ηδονή κτήμα ούκ έστι 
πρώτον ούδ' αύ δεύτερον, αλλά πρώτον μέν π$ περί μέτρων 
καί τό μέτρων καί καίριον και πάντα όπόσα χρή τοιαύτα 
νομίζειν, τήν f άΐδιον ήρήσθαι. 

ΠΡΩ. Φαίνεται γοΰν έκ τών νΰν λιγομένων. 

h ΣΩ. Δεύτερον μήν περί τό σύμμετρον καί καλόν καί 
τό τέλεον καί ίκανόν καί πάνθ' Οπόσα τής γενεάς αύ ταύτης 
Αστίν. 

ΠΡΩ. Έοικε γοΰν. 

ΣΩ. Τό τοίνυν τρίτον, ώς ή έμή /ίαντίΐα, νουν καί 
φρόνησιν τιθείς ούκ αν μέγα τι τής αληθείας παρεξέλθοις. 

ΠΡΩ. "Ισως. 

ΣΩ. νΑρ> ούν ού τέταρτα, â τής ψυχής αυτής έθεμεν, 
έπιστήμας τε καί τέχνας καί δόξας όρθάς λεχθείσας, ταϋτ' 

« εΐναι τά προς τοις τριαί τέταρτα, εϊπερ τοΰ άγαθοϋ γέ έστι 
μάλλον [ή} τής ηδονής συγγενή. 

ΠΡΩ. Τάχ' άν. 
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ηδονή καί τήν υπέρμετρη χαρά, ένώ αντίθετα τίποτα πού νά 
κατέχη τό μέτρο σέ μεγαλύτερο βαθμό άπό τόν νοΰ καί τή 
γνώση. 

Σ Ω . Ωραία μίλησες. Άλλα λέγε ακόμη καί τό τρίτο, e 
"Ο νους Ιχει μεγαλύτερο κομμάτι ομορφιάς ή ή κατηγορία 
της ηδονής, ώστε νά είναι ό νους όμoρφóτεpoc άπό τήν 
ηδονή ή τό αντίθετο ; 

Π Ρ Ω . Άλλα κανείς ποτέ δέν είδε, Σωκράτη, άσχημη 
•φρόνηση καί νοΰ, οΰτε στον ξύπνο του ούτε στον ύπνο του* 
οδτενά γίνεται οΰτε νά ύπάρχη ούτε νά πρόκειται νά γίνη τό 
-φαντάστηκε πουθενά μέ κανένα τρόπο. 

Σ Ω . Σωστά. 
Π Ρ Ω . Αντίθετα, δταν δοΰμε οποιονδήποτε νά άπολαμ-

,βάνη τίς ηδονές, καί ίσως μάλιστα τίς πιό μεγάλες, βλέ
ποντας νά τίς ακόλουθη τό γελοίο καί δ,τι πιό αϊσχρό (Χ 7*), 66a 
κι εμείς οί ίδιοι "ντρεπόμαστε καί τίς εξαφανίζουμε καί τίς 
κρύβουμε δσο γίνεται, χαρίζοντας δλα τά παρόμοια στή 
νύχτα, γιατί, σκεπτόμαστε, δέν πρέπει νά τά δή το φώς. 

Σ Ω . Λοιπόν, Πρώταρχε, θά τό διακήρυξης παντοΰ καί 
•στέλνοντας αγγελιοφόρους καί μιλώντας "έσύ σ* αυτούς 
τυού εΐ^αι παρόντες, δτι ή ηδονή δέν είναι οΰτε τό πρώτο ούτε 
ακόμη τό δεύτερο κτήμα, άλλα δτι ή αιώνια φύση διάλεξε 
γ ια πρώτο έκεΐνο πού είναι κάπου στό μέτριο, στό μέτριο 
καί στό ταιριαστό καί σέ δλα δσα πρέπει νά τά θεωρούμε 
τέτοια ; ( m ) 

Π Ρ Ω . Αυτό τό συμπέρασμα βγαίνει φανερά άπ' δσα εί
παμε τώρα. 

ΣΩ. Τό δεύτερο είναι βέβαια στό σύμμετρο καί στό b 
•ωραίο και στο τέλειο καί τό αρκετό καί δλα δσα ανήκουν 
σ' αυτή τήν κατηγορία. 

Π Ρ Ω . "Ετσι φαίνεται. 
Σ Ω . Καί άν βάλης γιά τρίτο—έτσι μαντεύω—τό νοΰ 

και τή φρόνηση, δέ θά έχης ξεφύγει πολύ άπό τήν αλήθεια. 
Π Ρ Ω . "Ισως. 

Σ Ω . Δέ θά βάλης, λοιπόν; γιά τέταρτα έκεϊνα πού 
αποδώσαμε στην ίδια τήν ψυχή; γνώσεις καί τέχνες καί 
σωστές γνώμες ονομάστηκαν αυτά δέν είναι,- Οστερχ άπό τά C 
τρία, τά τέταρτα, άν βέβαια εΐναι πιό συγγενικά στό αγαθό 
3tapà στην ηδονή • 

Π Ρ Ω . Μπορεί. 
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ΣΩ. Πέμπτας τοίννν, ας ήδονσς έθεμεν άλνπονς όρισά-
μενοι, καθαρός έπονομάσαντες τής ψυχής αυτής, έπιστήμαις, 
τάς δέ ϋίσθήσεσιν έπομένας ; 

ΠΡΩ. "Ισως 

ΣΩ. «"Εκτη δ' έν γενεά,» φησίν Όρφεύς, «καταπαύ
σατε κόαμον άοιδής·» άτάρ κινδυνεύει καί ό ημέτερος 
λόγος έν έκτη καταπεπαυμένος είναι κρίσει. Τό δή μετά 

ά ταΰθ' ήμϊν ουδέν λοιπόν πλην ώσπερ κεφαλήν άποδοϋναι 
τοις είρημένοις. 

ΠΡΩ. Ούκοΰν χρή. 

ΣΩ. "Ιθΐ δή, τό τρίτον τφ σωτήρι τόν αυτόν διαμαρτυ
ρόμενοι λόγον έπεξέλθωμεν. 

ΠΡΩ. Ποίον Οή ; 

ΣΩ. Φίληβος τάγαθόν ετίθετο ήμϊν ήδονήν είναι πάσαν 
και παντελή. 

ΠΡΩ. Τό τρίτον, ώ Σώκρατες, ώς έοικας, έλεγες άρτίως 
τόν εξ αρχής έπαναλαβεϊν δεΐν λόγον. 

e ΣΩ. Ναί, τό Οέ γε μετά τοΰτο άκονωμεν. Έγώ γάρ δή-

κατιδών ατζερ νυνδή διελήλυθα, καί δυσχεράνας τόν Φιλήβον 
λόγον ού μόνον αλλά καί άλλων πολλάκις μυρίων, εϊπον ώς 
ηδονής γε νους εϊη μακρώ βέλτιόν τε καί άμεινον τω τών 
ανθρώπων βίφ. 

ΠΡΩ. ΎΗν ταϋτα. 

ΣΩ. Ύποπτεύων δέ γε καί άλλα εΐναι πολλά εϊπον ώς 
εί φανείη τι τούτοιν άμφοϊν βέλτιον, υπέρ τών δευτερείων 
νφ προς ήδονήν σννδιαμαχοίμην, ηδονή δέ καί δευτερείων 
ατερήσοίτο. 

67a ΠΡΩ. Είπες γάρ ούν. 

ΣΩ. Καί μετά ταϋτα γε πάντων Ικανώτατα τούτοιν 
ούδέτερον ίκανόν έψάνη. 

ΠΡΩ. Αληθέστατα. 

ΣΩ. Ούκοΰν παντάπασιν έν τούτω τφ λόγφ καί νους 
άπήλλακτο και ηδονή μή τοι τάγαθόν γε αυτό μηδ' έτερον 
αύτοΐν είναι, στερομένοιν αυτάρκειας και τής τοΰ ικανού καί 
τελέον δννάμεως ; 
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Σ Ω . Πέμπτες, λοιπόν, τίς ηδονές πού τις ξεχωρίσαμε 
καί τις θεωρήσαμε άλυπες καί τίς ονομάσαμε καθαρές, τής 
ίδιας τής ψυχής* αυτές πού ακολουθούν άλλες τίς γνώσεις 
καί άλλες τίς αισθήσεις ; 

Π Ρ Ω . "Ισως. 
Σ Ω . «Καί στην έκτη γενιά» λέει ό 'Ορφέας «σταμα

τήστε τό ρυθμό τοΰ τραγουδιού» (1Τ*)* έτσι κι ή δική μας συ
ζήτηση σάν νά έχη σταματήσει στην έκτη κρίση. Δέ μάς απο
μένει, Λοιπόν, ΰστερ' άπ' αυτά τίποτε ά* ι ο παρά νά δώσου- d 
με κάτι σαν κεφάλι σέ δσα έχουμε πή ( ί 7 5 ) . 

Π Ρ Ω . Κοί βέβαια πρέπει. 
Σ Ω . 'Εμπρός, λοιπόν, γιά τρίτη φορά άς ζητήσουμε τή 

μαρτυρία τοϋ Σωτήρα Δία γιά τόν ίδιο >όγο καί άς τον φτά
σουμε ίσαμε τό τέλος {17β). 

Π Ρ Ω . Ποιόν ; 

Σ Ω . Ό Φίληβος υποστήριζε δτι γιά μάς τό αγαθό είναι 
ή πλήρης καί απόλυτη ηδονή. 

ΠΡΩ.. "Οταν έλεγες, Σωκράτη, πριν άπό λίγο «γιά 
τρίτη φορά », φαινόσουν νά έννοής πώς πρέπΗ νά ξαναπιά
σουμε τή συζήτηση άπό τήν αρχή. 

Σ Ω . Ναί* O.C ακούσουμε δμως καί τή συνέχεια. Έ γ ώ , e 
λοιπόν, δταν κατάλαβα δσα εξήγησα τώρα δά καί ενοχλήθηκα 
άπό τήν άποψη, πού δέν εΐναι μόνο τοΰ Φιλήβου, άλλα πολλές 
φορές καί αναρίθμητων άλλων, τϊπα δτι γιά τήν ανθρώπινη 
ζωή ό νους είναι κάτι άσυγκρίτως καλύτερο καί ανώτερο. 

Π Ρ Ω . Σωστά. 

Σ Ω . 'Επειδή δμως υποπτευόμουν πώς υπάρχουν καί 
άλλα πολλά, είπα, δτι άν άποδείχθή κάποιο καλύτερο άπ' 
αυτά τά δύο, θά αγωνιζόμουν μέ τό νοΰ γιά τή δεύτερη θέση 
ενάντια στην ηδονή καί πόκ ή ηδονή θά χάση και τή δεύτερη 
θέση. 

Π Ρ Ω . Αυτά είπες. 67a 
Σ Ω . Καί ύστερ* άπ' αυτά αποδείχθηκε μέ τόν πιό ικανο

ποιητικό τρόπο δτι οΰτε τό ένα ούτε τό άλλο ήταν αρκετά. 
Π Ρ Ω . Άπο/ύτως αληθινό. 
Σ Ω . Σ ' αυτή λοιπόν τή συζήτηση δέν έχασαν καί è νους 

καί ή ηδονή απολύτως τή δυνατότητα νά εΐναι τό ίδιο τό 
αγαθό, εΐτε τό ένα είτε τό άλλο άπ' αυτά τά δύο, άφοΰ εί
ναι στερημένα άπό αυτάρκεια καί άπό τή δύναμη τής επάρ
κειας καί της τελειότητας ; 
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ΠΡΩ. 'Ορθότατα. 
ΣΩ. Φανέντος δέ γε άλλου τρίτον κρείττονος τούτοιν 

έκατέρον, μνρίψ γ' αύ νους ηδονής οίκειότερον και προσ-
ψνέστερον πέφανται νΰν τη τοϋ νικώντος ιδέα. 

ΠΡΩ. Πώς γάρ ού ; 
ΣΩ. Ούκοΰν πέμπτον κατά τήν κρίσιν, ήν νΰν ό λόγος 

όπεφήνατο, γίγνοιτ' άν ή τής ηδονής δύναμις. 
ΠΡΩ. Έοικεν. 

h ΣΩ. Πρώτον δέ γε ούδ' άν οι πάντες βόες τε καί ίπποι 
και τάλλα σύμπαντα θηρία φώσι τώ τό χαίρειν διώκειν 
οΐς πιστεύοντες, ώσπερ μάντεις δρνισιν, οί πολλοί κρίνουσι 
τάς ήδονάς είς τό ζήν ήμϊν εύ κρατίστας εΐναι, καί τους 
θηρίων έρωτας οϊονται κυρίους είναι μάρτυρας μάλλον ή\ 
τους τών έν μούση φιλοσόφφ μεμαντευμένων εκάστοτε λό
γων. 

ΠΡΩ. Αληθέστατα, ώ Σώκρατες, ε'ιρήσθαί σοι νΰν ήδη, 
φαμεν άπαντες. 

ΣΩ. Ούκοΰν καί άφίετέ με ; 
ΠΡΩ. Σμικρόν ετι τό λοιπόν, ώ Σώκρατες· ού γάρ 

δήπου σύ γε άπερεΐς πρότερος ημών, ύπομνήαω δέ σε τα 
λειπόμενα. 
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Π Ρ Ω . Απολύτως σωστά. 
Σ Ω . Κι δταν παρουσιάστηκε κάποιο άλλο τρίτο ανώτερο 

άπό τό καθένα άπό τά δύο αυτά, φάνηκε τώρα ό νους νά 
είναι κατιτί χιλιάδες φορές πιό συγγενικό καί πιό συνδεδεμένο 
άπό τήν ηδονή μέ τό χαρακτήρα αύτοϋ πού νίκησε. 

Π Ρ Ω . Πώς δχι : 
Σ Ω . Επομένως, σύμφωνα μέ τήν κρίση πού παρουσί

ασε τώρα ή συζήτηση, ή δύναμη τής ηδονής θά ήταν πέμ
πτο. 

Π Ρ Ω . "Ετσι φαίνεται. 
Σ Ω . "Οχι δμως πρώτο, ούτε άν δλα τά βόδια καί τά b 

άλογα καί δλα τ ' άλλα ζώα μαζί τό πουν μέ τό νά κυνηγούν 
τή χαρά- αότά πιστεύουν οί πολλοί, καθώς οί μάντεις στά 
πουλιά,καί κρίνουν δτι οί ηδονές είναι ό ισχυρότερος παράγων 
γ ά τήν καλή ζωή καί νομίζουν πώς οί έρωτες τών θηρίων 
είναι πιό έγκυροι μαρτυρεί άπό τή μαρτυρία τών λόγων πού 
αντλούν κάθε φορά τήν έμπνευση τους άπα κάποια φιλο
σοφική μούσα. 

ΠΡΩ. Τώρα πιά, Σωκράτη, δλοι παραδεχόμαστε πώς 
δσα έχεις πή είναι ή απόλυτη αλήθεια,. 

Σ Ω . Καί μ' αφήνετε,λοιπόν, ελεύθερο ; 
Π Ρ Ω . Μένει ακόμη, Σωκράτη, κάτι μικρό* γιατί βέβαια 

δέ θά τά παρατήσης έσύ πρίν άπο μα.:. αλλά θά σοΰ υπεν
θυμίσω αυτά πού απομένουν ( 1 ? 7 ) . 


